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RESUMO 

 

O Observatório de Políticas Públicas (OPP), frente à pandemia do Covid-19, considera que este              

momento é emergencial não somente em relação à saúde, mas também quanto às próprias              

condições de sobrevivência, financeira e material, das pessoas e suas famílias. Assim, para saber              

como estão os alunos da UFC e seu familiares, como também identificar se têm sido contemplados                

com as recentes medidas governamentais adotadas e avaliar seus resultados, foi proposta esta             

consulta à comunidade discente. Espera-se, assim, que este estudo contribua para uma análise             

situacional das famílias dos estudantes que mais dependem e necessitam das políticas públicas e,              

com isto, possibilite também outras iniciativas ou aperfeiçoamento das já implementadas. Também            

contribuirá para uma visão deste segmento social, no contexto mais amplo da sociedade e de outras                

instituições de ensino, no Ceará e outros estados.  
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APRESENTAÇÃO E ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Com o avanço do coronavírus e a pressão da sociedade, o governo federal e,              

principalmente, estados e municípios, adotaram políticas de proteção à saúde, como também            

assistências – como auxílio financeiro emergencial, liberação de pagamento de contas de água e de               

energia, entre outras – visando paliar consequências negativas para os trabalhadores e suas famílias              

decorrentes da redução das atividades econômicas e do aumento do desemprego e da precariedade. 

A Universidade Federal do Ceará suspendeu aulas presenciais e disponibilizou auxílio           

alimentação para alguns alunos, como também ajuda deslocamento etc. Assim, a relevância social             

da pesquisa é saber como estão essas pessoas, se as políticas estão chegando até elas e suas                 

famílias, se estão conseguindo seguir com a vida acadêmica, dentre outras condições. 

É nesse sentido que este estudo se direciona ao segmento, digamos, mais vulnerável             

socioeconomicamente da academia, os discentes (e seu contexto familiar), como meio de            

identificar e analisar as repercussões das medidas e políticas adotadas pelos governos federal,             

estadual e municipais, como também da própria universidade. Isto atende à missão precípua e aos               

objetivos do Observatório de Políticas Públicas, OPP, (http://oppceufc.wordpress.com) de         

acompanhar e avaliar as políticas governamentais visando contribuir para o controle social e, por              

extensão, para a garantia de direitos e a concepção de políticas de redução das desigualdades               

sociais e a melhoria das condições de vida da população. Vale registrar que o OPP encontra-se                

integrado à Pós-Graduação em Avaliação de Políticas Públicas, o que reforça o caráter acadêmico              

desta pesquisa.  

Metodologicamente, esta consulta foi direcionada ao corpo discente da UFC,          

compreendendo todos os Campi da Capital e interior do estado, de caráter descritivo e exploratório               

e de abordagem quantiqualitativa (CRESWELL, 2010; CHIZZOTTI, 2014), realizada de forma           

online por adesão voluntária, a partir da ferramenta Google Forms. Para tanto, foi elaborado um               

formulário (Anexo 1) com questões objetivas e subjetivas, que ficou disponibilizado para            

preenchimento durante 10 dias, de 26 de abril a 6 de maio. No tratamento e análise dos dados foi                   

utilizada a estatística descritiva e a ferramenta Excel.  

4 

http://oppceufc.wordpress.com/


 

Pode-se considerar que a adesão à consulta foi ampla, com a participação de 1044              

discentes, o que representa 3,5% do total de alunos da UFC, sendo 877 (84%) dos campi de                 

Fortaleza, 167 (16%) dos campi do interior do estado. No Anexo 2 encontra-se o Quadro               

demonstrativo com o número de participantes por unidade acadêmica e as respectivas percentagens             

em relação aos alunos de cada unidade, como também relativamente ao total de alunos que               

responderam o formulário.  

 

1. CARACTERIZAÇÃO EM TERMOS DE COMPOSIÇÃO DEMOGRÁFICA,      

CONDIÇÃO ACADÊMICA E LOCAL DE RESIDÊNCIA DOS DISCENTES  

  

A predominância foi a indicação do gênero feminino (58,2%) e, em menor proporção, o              

masculino (40,7%). Alguns participantes se consideraram como não-binários (0,9%) e alguns           

preferiram não informar (0,2%, Gráfico 1).  

 

 
  

Considerando que a composição por sexo dos discentes da UFC apresenta-se praticamente            

equivalente (49% feminino e 51% masculino[1]), observa-se que, nesta pesquisa, as alunas foram             
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mais participativas que os alunos, o que poderia ser interpretado como uma maior atentividade              

delas com respeito à problemática do Covid-19. Geralmente, a mulher está mais vinculadas aos              

cuidados da família, de saúde que, culturalmente, os homens, entende-se que elas se interessaram              

mais em responder à esta consulta.  

Verifica-se, também, que a grande maioria dos estudantes participantes desta pesquisa são            

jovens, com 77,3% até 24 anos de idade, alcançando 88,3% até 30 anos (Gráfico 2).  

 

  

 
Obviamente que a grande maioria está na graduação (92,6%), mas vários mestrandos e             

mesmo doutorandos se interessaram em participar da pesquisa (Gráfico 3). A maior proporção dos              

que responderam frequentam os primeiros cinco semestre dos cursos de graduação (63,9%,            

Gráfico 4), ou seja, a primeira metade do período de conclusão de muitos cursos da universidade,                

o que, de certa forma, explica a concentração de jovens na pesquisa. 
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Como foram convidados a participar todos os alunos da UFC, de todos os campi,              

certamente que a maior concentração se verificou na Capital, onde a maioria reside (65,5%,              

Gráfico 5 e Mapa 1). Constata-se, entretanto, que muitos alunos moram em outros municípios da               
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Região Metropolitana de Fortaleza (RMF: 15,1%) o que se presume que estudam em Fortaleza. Já               1

8,6% habitam as sedes dos campi do interior do estado e os demais 10,7% vivem em municípios                 

fora das sedes do interior. Ressalte-se que em vários municípios do estado residem estudantes da               

UFC, inclusive muito distantes de quaisquer campi, representando assim uma grande dispersão            

(Mapa 1).  

Nesse sentido, até em outros estados alguns estudantes afirmaram residirem: em           

municípios dos interiores de Pernambuco (1 aluno), Rio Grande do Norte (1 aluno), Maranhão (1               

aluno) e Piauí (2 alunos), em Teresina (2 alunos) e mesmo em São Paulo Capital (1 aluno). Ora, os                   

municípios citados são distantes dos campi de atividades desses alunos, logo, presume-se que eles              

retornaram aos municípios de origem por causa da quarentena - isolamento social - por              

encontrarem junto aos familiares maior apoio financeiro e de segurança sanitária com o             

distanciamento do epicentro de contágio, notadamente, Fortaleza.  

  

 

1 Temos alunos de 16 dos 19 municípios da RMF: Fortaleza, Aquiraz, Cascavel, Caucaia, Eusébio, Horizonte,                
Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Paracuru, Paraipaba, Pindoretama, São Gonçalo do Amarante e             
Trairi. Os outros três municípios são: Chorozinho, Guaiúba e São Luís do Curu. Disponível em: <                
http://fnembrasil.org/regiao-metropolitana-de-fortaleza-ce/> Acesso em: 26  maio 2020.  
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Estas informações explicitam uma situação possivelmente complicada para muitos         

discentes com relação a deslocamentos de grandes distâncias e o tempo dispendido em transportes              

intermunicipais, diariamente. Assim, para os propósitos desta pesquisa interessa observar a           

exposição ao risco de contágio do coronavírus que os estudantes se submeteriam com o retorno               

quotidiano de locomoção, notadamente por meio do transporte coletivo. Ora, grande parte não             

dispõe de condução particular, carro ou moto, o que se pode inferir a partir da condição financeira                 

pessoal e familiar da maioria dos estudantes, a ser analisada mais adiante. 

De fato, a dispersão de estudantes na cidade de Fortaleza é visível, muitos morando em               

bairros distantes, e outros, como mostramos, em municípios da Região Metropolitana (Mapa 2).             

Embora não seja possível fazer agora uma relação direta entre os locais de aula dos alunos e suas                  

residências, pode-se depreender, por aproximação, ao visualizar o Mapa 2 que os alunos não              

tendem a habitar próximo de seus cursos e que certamente muitos utilizam mais de um transporte                

para terem acesso a eles. Vale aqui a ressalva de que estamos nos baseando no número de                 

discentes que preencheram o formulário e não na representação real da totalidade de discentes por               

unidade acadêmica.  

 

2. ESTRUTURA FAMILIAR E DE CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS DISCENTES 
 
 

Sobre a estrutura familiar e de condição econômica dos discentes, inferências importantes            

pode-se tirar acerca de sua situação de vida e de sobrevivência durante esta fase de quarentena.                

Observa-se que a moda são famílias de 4 pessoas (31,4%), sendo também expressiva as com três                

(28%), o que corresponde a 60% dos lares (Gráfico 6). Ressalte-se que muitos estudantes moram               

com outra pessoa (14,3%) e outros vivem sozinhos (4,8%), somando cerca de 20% das famílias.               

Conclui-se, assim, que não há preponderância de famílias numerosas, já que até quatro pessoas              

chega-se a 80% dos domicílios e, ao se incluir os com cinco membros (14,1%) alcançam-se 94,1%                

do total de moradias.   
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Mapa 1: Municípios de Residência dos Discentes Participantes

 

 Fonte: Pesquisa OPP - Discentes UFC\Covid19, maio 2020 
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Mapa 2. Bairros de Fortaleza de Residência dos Discentes Participantes 

 

 Fonte: Pesquisa OPP - Discentes UFC\Covid19, maio 2020 

Pelos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD-contínua) para o            

Ceará como um todo, constata-se que, em geral, as famílias cearenses são pequenas, sendo muito               

comum domicílios com dois ou três moradores. Em 85% dos domicílios habitam no máximo 4               

pessoas, alcançando 95% ao se considerar os com 5 moradores (Gráfico 6.1), bem de acordo com                

a representação encontrada pela pesquisa. 
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A maioria dos alunos que responderam a consulta vive em condições financeiras difíceis,             

uma vez que nada menos do que 73% das famílias apresentam renda de três ou menos salários                 

mínimos (sm). Ao considerar até 1sm, inclusive, a proporção é de 32% e ao adicionar as famílias                 

com renda de 1 a 2sm (26,3%), as mais prevalentes, alcança-se 58% das famílias (Gráfico 7). A                 

rigor, todas com renda até 3sm deveriam ser beneficiadas pelos programas de assistência             

financeira do governo, como veremos mais adiante. É uma pena que a UFC não disponha de dados                 

da renda familiar de todos os alunos, conforme consulta realizada pelo OPP junto à Pró-Reitoria de                

Graduação, o que daria para checar os resultados acima.  

De qualquer forma, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), visando suprir           

informações neste momento de Covid-19, realizou uma pesquisa , junto a cerca de 10.000             2

estudantes (33% do alunado da UFC). Tal levantamento objetiva servir como base empírica às              

justificativas de medidas e políticas da instituição propostas com respeito ao imperativo em manter              

o calendário acadêmico, mesmo com a possibilidade de prejuízo para estudantes mais carentes e              

seus familiares.  

Em efeito, como mostram os próprios dados da PRAE e a análise aqui empreendida, eles               

são os que têm menos condições financeiras, materiais e psicológicas, as quais são necessárias para               

o adequado aproveitamento dos estudos. Nesse sentido, vê-se que 70% das famílias dos discentes              

pesquisados pela PRAE sobrevivem com renda familiar de até 3sm, subsistindo nada menos do              

que 40% com somente até 1,5sm (Gráfico 7.1), o que corrobora com a situação verificada na                

pesquisa aqui em análise (Gráfico 7).  

Mesmo dadas as condições financeiras precárias da maioria dos alunos que aderiram à             

pesquisa, mais da metade deles (53,4%) declarou-se aluno profissional, sem exercer nenhuma            

atividade remunerada. Cerca de 30% contam com o auxílio de bolsa ou estágio remunerados.              

Conciliando estudo e trabalho formal, no setor privado ou público, tem-se 8,8% dos participantes,              

e exercendo atividades no mercado informal, a proporção é de 5,2%. Já 2,9% dos alunos               

declararam “outras situações”, diferentes destas últimas descritas (Gráfico 8). 

 

2 PRAE. Pesquisa sobre uso de tecnologias educacionais remotas em tempos de pandemia do Covid-19 
aos discentes da UFC. 2020. 
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Uma possível explicação para um número significativo de discentes sem exercer algum            

trabalho remunerado pode estar relacionado a pouca idade da maioria deles. Por serem ainda muito               

jovens (77,3% até 24 anos de idade, como já mostrado, e com forte concentração nos primeiros                
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semestres da graduação), sem profissão nem experiência de trabalho, têm dificuldade de acesso a              

uma ocupação ou emprego. Daí a importância que exerce a concessão de bolsas e estágios               

(atividade de 30% dos discentes), por manterem os graduandos vinculados exclusivamente à vida             

acadêmica, ao mesmo tempo em que os aprimoram para o exercício de sua futura profissão e                

aliviam o peso familiar com o sustento próprio.  

 

 

 

Não se pode subestimar, todavia, que culturalmente muitas famílias humildes se           

desdobram, se sacrificam, como se diz na linguagem popular – para manter os filhos na               

universidade, exclusivamente estudando. Encaram como uma grande vitória, ou até mesmo           

“privilégio”, terem atingido tal mérito. Se orgulham por chegarem a ter alguém formado na              

família. Não esqueçamos ainda que para muitas delas, esta é possivelmente a única alternativa de               

ascensão e proteção social, em especial como garantia de “previdência” dos pais, na velhice,              

graças ao amparo dos filhos.  

Os resultados acima podem ser corroborados ao analisar as situações de emprego e renda              

das famílias. Observe-se que, aqui, os estudantes responderam considerando o número de membros             

das famílias que apresentavam as situações identificadas na questão anterior. Nesse sentido, é             
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interessante constatar que na maioria delas (36,9%, Gráfico 9) somente existia uma pessoa             

exclusivamente na condição de estudante.  

Mas há muitas famílias com duas pessoas (26,6%) e até com três (13,2%), que somente                

estudam (sem exercer qualquer atividade remunerada) o que, considerando que na maioria das             

famílias dos estudantes em análise moram 3 ou 4 pessoas (como já mostrado, gráfico 6), isto                

evidencia a precariedade financeira para o sustento familiar. De fato, vê-se que não são muitas as                

famílias com duas, três ou mais pessoas exercendo atividade remunerada (Gráfico 9), significando             

que boa proporção delas sobrevivem dos recursos de uma única pessoa, geralmente do chefe ou da                

chefe da família.  

 

3. FATORES DE RISCO DOS DISCENTES E SUAS FAMÍLIAS FACE AO COVID-19  

 

Sobre as famílias mais vulneráveis a uma situação de letalidade de seus membros,             

notadamente os idosos, causada por contaminação do vírus, observa-se que grande parte dos             

entrevistados convive com familiares nesta condição. De fato, 32% dos estudantes moram com ao              

menos um idoso (22,4% somente com um, 8% com dois e 1,6% com três ou mais, Gráficos 10 e                   

10.1). Também são significativas as presenças de pessoas com asma (22,1% das famílias), com              

diabetes (21,6%) e principalmente com hipertensão (42,6%). Vale observar que, numa mesma            

família, podem existir vários destes casos (2, 3 e até mais, conforme legenda das colunas do                

Gráfico 10.1), o que já permite evidenciar a vulnerabilidade a elevado risco, de muitas famílias               

dos discentes. De fato, uma vez contaminados, a situação destes familiares demandará cuidados             

mais intensos e especializados, sendo inclusive mais propensos a falecerem.  

Assim, considerando que a pesquisa definiu grupo familiar compreendendo pessoas e           

parentes que moram nas residências de alunos da UFC, se as atividades acadêmicas presenciais              

retornarem enquanto houver elevada probabilidade de contaminação, não somente os discentes           

ficam mais suscetíveis a contraírem a doença como podem transmiti-la para seus familiares, em              

particular àqueles do grupo de risco mais elevado, que, portanto, ficarão expostos a maior perigo.  
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4. CONSEQUÊNCIAS DO COVID-19 NAS CONDIÇÕES DE EMPREGO E RENDA         
DOS DISCENTES E FAMILIARES E ACESSO ÀS POLÍTICAS DE AUXÍLIO          
EMERGENCIAL 

 

Sobre a situação de trabalho e emprego do grupo familiar dos discentes participantes,             

33,4% têm familiares que não conseguiram continuar com seu trabalho autônomo/informal em            

razão das medidas de isolamento social. 31,7% moram com pessoas que continuam trabalhando de              

forma isolada e pela internet (Home Office/Teletrabalho), modalidade que continua crescendo           

devido à adesão de várias empresas após o início da pandemia e 30,7% têm familiares que                

trabalham nos setores essenciais, portanto, não pararam seus serviços (Gráfico 11). 

O fechamento de estabelecimentos levou muitas empresas a concederem férias coletivas a            

seus empregados, 19,5% dos discentes participantes têm familiares nessa situação. Ainda há            

aqueles que mesmo não sendo de setores essenciais, continuam trabalhando e desrespeitando as             

medidas de isolamento social, 2,1% dos participantes da pesquisa tem uma ou mais pessoas na               

família que fazem isso de forma integral e 7,7% de maneira parcial. 6,7% têm pessoas do grupo                 
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familiar que foram demitidos e 17% têm pessoas em outras situações de trabalho. É importante               

ressaltar que pode existir mais de um caso dos citados em cada família (Gráfico 11.1). 

A partir desses dados é possível perceber o quanto a pandemia influenciou a situação de               

trabalho e emprego no estado. Ainda é difícil avaliar quais serão as dimensões e maiores               

consequências desse período e a efetividade das medidas que estão sendo tomadas pelas empresas              

e pelo governo com relação aos trabalhadores e à sociedade em geral. 

 

Para focalizar as políticas de auxílio emergencial nos mais necessitados, o Cadastro Único             

(CadÚnico) é um instrumento importante que possibilita o governo federal identificar as famílias             

de baixa renda, assim consideradas as com renda mensal per capita de até meio salário mínimo, ou                 

renda mensal familiar total de até três salários mínimos. Isto demonstra a importância das políticas                

públicas implementadas por governos anteriores ao ser criado este banco de dados com             

informações socioeconômicas da população mais vulnerável. Ele possibilitou, assim, identificar          

agora as famílias contempladas pelo auxílio emergencial provocada pela pandemia do Covid-19.  

De acordo com as respostas dos discentes participantes, 55% responderam que seu grupo             

familiar não consta no referido cadastrado (Gráfico 12). Ora, de conformidade com a condição              

financeira das famílias dos discentes, verificou-se (Gráfico 7) que 73% delas apresentam renda de              
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três ou menos salários mínimos, portanto, atenderam os critérios do CadÚnico. Esta diferença             

denota que muitas famílias ficam de fora dos benefícios governamentais simplesmente porque não             

estão cadastradas. 

 

De qualquer forma, observa-se que o fato da política de auxílio emergencial ter sido a mais                

acessada (48%, Gráfico 13) demonstra que mais famílias, além das cadastradas (CadÚnico, que             

registraram 45%, Gráfico 12) foram beneficiadas, indicando que este auxílio pode contemplar            

outras pessoas, além das que fazem parte do Cadastro Único. Também evidencia a situação de               

carência de recursos de muitas famílias como resultado imediato da conjuntura atual, atingindo             

praticamente a metade dos grupos familiares dos estudantes que aderiram a esta consulta.  

Outras políticas públicas têm aliviado, também, a situação de penúria das famílias (Gráfico             

13). As mais contempladas são Bolsa Família (8,5%), Isenções das Contas de Água, Esgoto e               
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Energia (16,7%), e mesmo Kits Alimentação concedidos pelas escolas estaduais e/ou municipais            

(8%) . 3

  

Isso é preocupante, pois já estávamos no terceiro mês de isolamento e essas pessoas              

continuavam sem assistência, o que evidencia a lentidão do governo em dar respostas rápidas à               

população em razão, notadamente, da burocracia que dificulta a efetivação dessa política pública.             

Aqui, também, mais de uma pessoa da família, de acordo com os critérios de concessão do referido                 

auxílio, poderia recebê-lo, como mostra o Gráfico 14.1.  

3 Incluídos como “Outros Auxílios” (1,5%), verifica-se: vale Gás, cesta básica da igreja, auxílio alimentação               
emergencial da UFC, aposentadoria, salário adiantado, bolsa da Prefeitura Municipal de Fortaleza, auxílio             
doença, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, Benefício de Prestação Continuada              
e cesta básica da prefeitura acompanhada de auxílio. 
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5. AVALIAÇÃO DOS ENTREVISTADOS SOBRE AS POLÍTICAS ACIMA,       
ADOTADAS NO ESTADO DO CEARÁ E NAS PREFEITURAS MUNICIPAIS 

 

Com relação ao grau de importância das políticas públicas, como exclusivamente o auxílio             

emergencial para as famílias (Gráfico 15), bem como considerando o conjunto de benefícios             

(Bolsa Família, isenção das taxas de água, energia elétrica, entre outros; Gráfico 16), adotadas no               

Ceará, a maioria dos estudantes (60%) afirmou serem de suma importância para o sustento de suas                

famílias. Já outros consideraram importante, mas nem tanto (18%). Ressalte-se, por outro lado, que              

é significativa a proporção dos que acham estas políticas pouco importantes e mesmo sem              

nenhuma importância (22%).  

Ao avaliarem especificamente a contribuição do Auxílio Emergencial (Gráfico 17), é           

interessante constatar que a questão da insuficiência do valor deste benefício para atender às              

necessidades básicas dos atendidos não foi a mais indicada pelos participantes (embora a             

proporção seja bem expressiva, 38,6%). Ressalte-se que os discentes poderiam marcar mais de             

uma das opções do referido gráfico, por isto que a soma das proporções é superior a 100%. 

23 



 

  

 

 

24 



 

A grande maioria (85,5%) imputou à falta de controle de aglomeração nas filas em bancos               

e em lotéricas, o que reforça o risco de contágio e a banalização da doença, como uma das falhas                   

maiores no processo de concessão do referido auxílio. Sobressai-se, também, a dificuldade de             

compreensão das autoridades no que concerne às características da população atendida, que, em             

grande medida, não dispõe de instrução nem de aparato eletrônico (computador, celular adequado             

etc.) que lhes possibilite entender as leis e documentos que normalizam tal política, nem para               

acessá-la adequadamente. De certa forma, tais limitações são corroboradas pela afirmação dos            

discentes acerca do pouco acesso às informações de aplicativos e de transações bancárias,             

principalmente às relativas a transferências de valores (45,6%, Gráfico 17). 

 

6. AVALIAÇÃO DOS ENTREVISTADOS SOBRE A POLÍTICA DE ISOLAMENTO        
SOCIAL RECOMENDADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE       
(OMS) E AS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 ADOTADAS PELAS         
PREFEITURAS  

Para avaliação da política de isolamento social como enfrentamento ao Covid-19,           

adotou-se a escala Likert, que apresenta uma gradação que varia de zero (totalmente negativa) a               

cinco (totalmente positiva). Verifica-se, então, que as indicações predominantes dos discentes,           
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conforme esta escala, se concentraram nos valores mais elevados (4 e 5), os quais atingem 64,2%                

das avaliações (Gráfico 18). 

Isto denota que consideram tal política como indispensável ao enfrentamento ao vírus,             

acompanhando as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), entidades médicas,           

sanitárias e científicas que recomendaram aos países e seus entes federados a adotarem medidas de               

isolamento social como alternativa mais eficaz de contenção do avanço da pandemia e de proteção               

à vida.  

Já sobre as avaliações negativas sobre a política de isolamento, tem-se que 15,4% dos              

alunos atribuem nenhuma importância ou pouca importância à política (0 a 2, na referida escala).               

Os outros 20,4% avaliam a política de isolamento social como razoável ao enfrentamento ao              

Covid-19. Isso mostra que, apesar da maioria dos pesquisados avaliar bem as medidas de              

isolamento, muitos ainda não acreditam que sejam eficazes, o que, provavelmente, signifique que             

não estejam seguindo-as, aumentando o perigo de contaminação para si e seus familiares. 

 

Já quando os discentes são questionados sobre como encaram as políticas de enfrentamento             

ao Covid-19 adotadas pelas prefeituras nos seus municípios, o que proporciona a avaliação da              

implementação da política em nível local, vê-se que a maioria (62,7%) a consideram             

razoavelmente importantes ou importantes (números 3 e 4 da escala, Gráfico 19). Por outro lado,               
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percebe-se maior insatisfação em relação à análise anterior (Gráfico 18), com 22,5% das respostas              

nos números inferiores na escala (0 a 2). Verifica-se, também, que há maior valoração à política de                 

isolamento municipal (33%, grau máximo 5) em comparação às medidas em geral implementadas             

pelos municípios (apenas 14,8% atribuíram grau 5) como forma de enfrentamento ao Covid-19. 

Levando em conta que a pesquisa teve respondentes de mais de vinte cidades, isto pode               

indicar que o enfrentamento do Covid-19 pelas prefeituras do estado não estão, em geral, sendo tão                

rigorosas como deveriam conforme as recomendações médicas de isolamento adotadas.  

 

 

 

Sobre a problemática compreendendo isolamento, sobrevivência e convívio familiar,         

massivamente foram indicadas consequências sobre a questão financeira (70,1% citaram          

incapacidade de obter renda e pagar contas básicas) e sobre o estado psicológico e emocional               

(66,5%, Gráfico 20). Ora, a perda de renda afeta a disponibilidade de bens e de produtos básicos                 

de consumo necessários à sobrevivência, em especial alimentos e produtos de higiene (39% das              

citações). O quadro de precariedade se aprofunda pela falta de estrutura e de conforto nas moradias                
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(28,7%) o que coincide com as indicações inerentes à fragilização das relações pessoais e de               

comunicação (28%). Isto, talvez, pelo fato de morarem em residências com pouco espaço e              

ambientes, sendo compartilhados por todos, em tempo integral, nesta fase de recolhimento.  

Pode-se imaginar a dificuldade que muitos estudantes enfrentam para cumprirem com           

obrigações acadêmicas remotas nesta situação, até porque a falta de recursos afeta, também, o              

pagamento com provedores de internet e a disponibilidade e manutenção de equipamentos            

eletrônicos (13,2% dos alunos citaram estas limitações). O isolamento presencial dos amigos e de              

relações pessoais, que poderia ser aliviado nesta fase pela utilização de formas de comunicações              

virtuais, sem estes meios aprofunda ansiedades e problemas psicológicos.  

Em síntese, conclui-se que dentre as maiores preocupações dos alunos destacam-se a            

necessidade de manutenção da renda e problema psicológicos e emocionais provocadas pelo            

isolamento social. Em menor número, mas ainda em proporção significativa, os alunos destacaram             

falta de alimentos e de produtos de higiene, como ainda desconforto de moradia, dificuldade de               

comunicação e relações pessoais fragilizados.  
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Por fim, analisando o parecer dos discentes acerca das políticas governamentais adotadas            

para fazer frente à Covid-19, em particular do governo federal, constata-se um grande             

descontentamento (Gráfico 21). Em efeito, numa escala de 0 (avaliação totalmente negativa) a 5              

(avaliação totalmente positiva), quase um quarto dos estudantes reprovou completamente a atuação            

do governo. Ao considerar os que assinalaram grau 1 chega-se a metade das indicações (50,19%),               

e incluindo o grau 2 a nada menos do que 74% das respostas. Os demais deram um conceito                  

intermediário (20,2%, grau 3) e apenas 5,8% dos alunos atribuíram graus 4 ou 5, portanto,               

avaliando positivamente as medidas implementadas.  

Certamente que não é difícil entender este elevado nível de insatisfação dos discentes             

pesquisados, uma vez que as razões para tanto são por demais denunciadas pela mídia e               

instituições científicas e de pesquisa. O posicionamento absolutamente irracional da presidência da            

república e de seus ministros e assessores têm escandalizado não somente a maioria dos              

brasileiros, como também a Organização Mundial da Saúde e a comunidade internacional.  

A negligência, ou melhor, o verdadeiro descaso com a preservação de vidas ao não indicar               

o isolamento social como meio mais eficaz de prevenção à contaminação do vírus, sem falar no                

desprezo à saúde pública e às recomendações de médicos e cientistas, levou a uma expansão               

considerável do Covid-19 e de mortes, colocando o país como um dos mais atingidos do mundo.                

Afora isto, a obsessão pela preservação da economia em detrimento da vida tem levado a conflitos                

políticos com governadores que têm adotado o isolamento social e também definido políticas             

emergenciais insuficientes em valor e cobertura para amparar os mais necessitados da população.  

7. MEDIDAS ACADÊMICAS E DE AMPARO AOS DISCENTES E FAMILIARES         
ADOTADAS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FACE AO        
COVID-19 

A Universidade Federal do Ceará tem adotado medidas de caráter excepcional, como o             

Auxílio Alimentação-emergencial no valor de R$ 516,04 pagos a 600 alunos distribuídas entre os              

campi de Fortaleza e do Interior .  4

4 Devido a pandemia, a UFC implantou dois auxílios extraordinário: o auxílio-alimentação emergencial e o               
auxílio-transporte. O primeiro foi oferecido aos estudantes que habitam nas residências universitárias, no             

29 



 

Numa escala que compreende a gradação: Discordo Totalmente; Discordo Parcialmente;          

Concordo Parcialmente; e Concordo Totalmente, verifica-se que a maioria dos estudantes (47,6%,            

Gráfico 22) respondeu que concorda apenas parcialmente de que R$ 516,04 seja suficiente para              

suprir as necessidades alimentícias dos beneficiários, enquanto 23,8% concorda totalmente. Já dos            

que discordam, 21% sinalizaram parcialmente e 7,6% totalmente. De qualquer forma, há            

proporcionalmente mais concordância (71,4%) do que discordância (28,6%).  

 

A avaliação se inverte quanto ao número de beneficiários (600 alunos da capital e interior)               

ser satisfatório, com a grande maioria discordando totalmente (39,9%) ou parcialmente (36,5%).            

Diante disso, pode-se inferir que há relativa aprovação dos alunos com respeito ao valor do               

valor de R$ 516,04 como medida de caráter emergencial e essencial em decorrência da suspensão das                
atividades do restaurante universitário no contexto de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Já o               
auxílio transporte, com valor individual de R$ 200,00, foi implantado pela Pró-reitoria de Assuntos              
Estudantis (PRAE) visando cobrir custo de passagens dos alunos das residências universitárias que             
desejassem se deslocar para suas localidades de origem durante este período de suspensão de atividades               
presenciais na UFC. 
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benefício, mas elevada reprovação quanto à sua cobertura, com muitos alunos necessitados sem             

terem acesso ao referido benefício.   

 

Quanto à participação em atividades remotas, os alunos foram indagados pela questão            

seguinte: “Você está participando de atividades remotas definidas pelo(s) seu(s) professor(es)?”.           

Sendo de múltipla escolha (era possível selecionar mais de uma alternativa dentre as apresentadas),              

o total de respostas não corresponde ao total de participantes, portanto, a soma das proporções               

pode ultrapassar os 100% (Gráfico 23). De qualquer forma, é revelador o fato de somente 23,5%                

dos discentes terem afirmado que nenhum dos seus professores demandou qualquer atividade            

remota. Presume-se, então, que a grande maioria dos estudantes (76,5%) estiveram ocupados com             

atividades acadêmicas durante o período de quarentena.  

Tais atividades compreendem participarem de aulas remotas (39,3%, dos estudantes) por           

meio da utilização de aplicativos via internet; realizarem trabalhos (41,4%) e até avaliações, mas,              
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em número menor, disseram que foram submetidos a tal (apenas 6,9% dos alunos indicaram que               

fizeram avaliações).  

 

Observa-se também que grande parte dos docentes recomendou leituras durante a           

quarentena (44,3% dos alunos foram estimulados a lerem conteúdos das bibliografias das            

disciplinas em curso). Já a realização de atividades distintas das acima referidas (não contempladas              

no formulário) foram citadas por 6,8% dos alunos, compreendendo, principalmente, a elaboração            

de teses, dissertações e monografias; e estudo “livre” de materiais relacionados às disciplinas. 

Visando captar o universo de atividades vinculadas à vida universitária, questionou-se           

ainda: “O que você têm feito para se manter vinculado aos estudos?”. Também podendo responder               

mais de uma alternativa constante no Gráfico 24, nota-se que praticamente um quinto dos              

discentes (20,6%) afirmaram não estarem realizando nenhuma atividade relacionada aos estudos.           

Isto é emblemático, uma vez que é uma proporção muito próxima da relativa aos alunos que                

afirmaram não terem sido demandados por seus professores (23,5%, Gráfico 23), o que se              

presume que somente se dedicariam a tal por força de exigência destes.  
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Afora os que citaram a participação em atividades remotas definidas pelos professores            

(43,1%, o que corrobora as respostas da questão anterior), a grande maioria tem se dedicado à                

leitura e estudo recomendados pelas disciplinas (cerca de 70% dos estudantes), recuperando            

conteúdos atrasados (49%) ou cumprindo a sequência das ementas (21,9%).  

Videoaulas têm sido importante para 30% dos discentes, como forma de recuperarem ou             

avançarem no aprendizado, até por meio de reforço ou complementação dos conteúdos das             

disciplinas. É interessante constatar, ainda, que participar de grupos de estudo faz parte da rotina               

de muitos estudantes (14%) nestes tempos de pandemia.  

Vale registrar que, como as questões em análise são de múltipla escolha, mais de uma ou                

até todas as atividades podem ter sido realizadas pelos alunos, principalmente como demanda dos              

professores que passaram avaliação. Verifica-se que uma grande parte dos alunos estão sendo             

demandados a exercerem suas obrigações acadêmicas durante a suspensão de atividades           

presenciais, mantendo-os no processo de ensino à distância. Isto evidencia a insistência de muitos              
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professores que, mesmo frente a inúmeras limitações dos alunos e seus familiares, sem falar nas               

dos próprios docentes, persistem em cumprir o semestre letivo, comprometendo a qualidade do             

ensino em prol do cumprimento do calendário acadêmico.  

 

8. AVALIAÇÃO DOS DISCENTES ACERCA DAS REFERIDAS MEDIDAS       
ADOTADAS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

 

Sobre a questão inerente às medidas de auxílio excepcional e acadêmicas realizadas pela             

UFC, vale registrar que muitos estudantes (32%, Gráfico 25) nada declararam, e alguns apenas              

assinalaram sem justificar (Sim, 3%; Não, 2%; e Indiferente, 1,5%). Possivelmente, esta proporção             

seja elevada por eles já terem avaliado o auxílio financeiro concedido (Gráfico 22 e análise) e até                 

por não se encontrarem no segmento contemplado. Assim, aqui eles se reportaram mais às              

providências acadêmicas da instituição.  

Alguns citaram também a realização dos Encontros Universitários de 2019, que foram            

adiados para este ano e em razão da pandemia teve que ser online. 2,2% dos discentes pesquisados                 

se mostraram descontentes com esse fato, levando em conta problemas já citados, como a falta de                

internet, equipamentos, instruções sobre as plataformas, e, além disso, que um evento online não              

teria a mesma grandeza que o presencial, comprometendo sua qualidade. 

Com respeito às dificuldades de infraestrutura e operacionais para o desempenho de            

atividades remotas, as informações fornecidas pela própria universidade, por meio da pesquisa da             

PRAE, salientada anteriormente, permitem inferir sobre sua não viabilidade com vistas ao alcance             

de resultados minimamente aceitáveis de qualidade e aproveitamento dos alunos. Em efeito, foi             

salientado que 2% dos estudantes não dispõem de acesso à internet, que 7% utilizam via rádio e                 

que 12% somente acessam por 3G ou 4G. 

 

34 



 

 

Ora, extrapolando para o conjunto de discentes da instituição, verifica-se que nada menos              

do que 21% não se encontram em condições necessárias e adequadas para participarem de              

atividades acadêmicas remotas, o que corresponderia a cerca de 6.500 estudantes prejudicados            

(UFC-PRAE, 2020). Nesse sentido, o sindicato dos docentes da UFC (Adufc), fundamentada em             

várias pesquisas desenvolvidas na instituição, inclusive pelo Diretório Central do Estudante           

(DCE), lançou Manifesto sobre o retorno das aulas na UFC em tempos de pandemia (ADUFC,               

2020), o qual tece críticas sobre o Plano Pedagógico Emergencial (PPE), apresentado pela             

PROGRAD no último dia 3 de junho. Dessa forma, é emblemática a seguinte assertiva, o PPE “é                 

mais um retrato do voluntarismo e do improviso a que estamos submetidos na UFC em meio à                 
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pandemia. O objetivo maior da reitoria tem sido, em toda a gestão da crise, forjar uma                

normalidade inexistente e maquiar problemas e dificuldades, para não se comprometer com            

soluções reais e satisfatórias” [Negrito no original]. 

Um fator de suma relevância identificada pela pesquisa da PRAE diz respeito a problemas              

de depressão devido à pandemia, que tem atingido 23% dos discentes, portanto quase um quarto               

dos entrevistados. O mais intrigante consiste em verificar que esta limitação não parece ser              

importante para as instâncias superiores da UFC, em particular PRAE e PROGRAD, ao passar ao               

largo de qualquer consideração a respeito, frente ao imperativo de realização de aulas e outras               

atividades remotas pelos estudantes e professores. Isto é inclusive “denunciado” pelos discentes            

que participaram desta pesquisa do OPP, ao afirmarem (9,5%) que a UFC e os professores não                

levam em conta problemas psicológicos e familiares gerados pela pandemia que praticamente            

inviabilizam a realização de atividades remotas.  

Ao consultar as principais justificativas (textualmente, já que a questão foi aberta), eles             

explicitaram que é complicado pensar em cumprir com conteúdo acadêmico com várias pessoas da              

família doentes, sem contar com a ansiedade e outros problemas de saúde mental que podem ser                

causados pela atual situação em que se encontra o mundo.  

Vale ressaltar que argumentos mais incisivos de interpretação da realidade também            

apareceram nas respostas, como a suspensão do calendário letivo e o cancelamento do semestre              

(indicados por 7% dos discentes), por não acreditarem que ainda seja possível recuperar o tempo               

perdido. Além disso, há alunos (7,4%) que reclamam da falta de padronização das atividades              

remotas, uma vez que dependendo de campi e de professores, elas podem não estarem acontecendo               

e, caso estejam, cada professor utiliza uma ferramenta diferente. Também assinalaram a falta de              

informações sobre a continuidade ou não das aulas remotas e do semestre, ou uma posição real da                 

Universidade de como seria completado o semestre. 

 Todas essas condições negativas levam à perda de qualidade das aulas, conforme afirmado             

por 22,3% dos entrevistados. Ter aulas online impede interações e certas discussões que             
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geralmente existem nas aulas presenciais, além de prejudicar alunos que não podem participar, sem              

falar de atividades e aulas práticas que, necessárias em muitos cursos, ficam comprometidas.  

Já sobre o Auxílio Alimentação Emergencial, apesar de muitos acreditarem que a UFC agiu              

corretamente ao oferecer o auxílio (9,2%), uma grande parte (17,5%) acha que o número dos               

beneficiados foi insuficiente, a julgar que a UFC tem bem mais alunos em condições              

socioeconômicas complicadas do que apenas 600 discentes . Outro tópico sobre o auxílio foi             5

quanto a seus problemas organizacionais e operacionais. Parte dos alunos (3,6%) alegou que a              

burocracia para participar do processo seletivo e a falta de divulgação influenciaram o resultado,              

alguns sequer sabiam sobre o auxílio até responderem a pesquisa. 

No que concerne a argumentações positivas, alguns alunos responderam que a UFC está             

fazendo o melhor possível (2,3%), concordam com a realização das aulas remotas (3,2%) e,              

inclusive, sugeriram que essas sejam em uma plataforma única, para que fique mais fácil para               

todos. Outros disseram que as medidas da UFC respeitam e auxiliam a política de isolamento               

social (5%). 

 

9. AVALIAÇÃO DOS DISCENTES SOBRE O FIM DO ISOLAMENTO SOCIAL E O           
RETORNO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS DE FORMA PRESENCIAL 

 

Entre as principais respostas obtidas pelo questionamento sobre à volta das atividades            

normais de estudo, pouquíssimos discentes foram a favor do restabelecimento das aulas (3,4%) e              

alguns indiferentes (2,1%). Portanto, há praticamente unanimidade de que as atividades devem            

continuar suspensas (94,5%, Gráfico 26).  

Dessa forma, contra o desfecho desta situação de isolamento social, observa-se que a             

grande maioria dos discentes consultados foram contra o retorno das aulas enquanto persistir um              

risco elevado de contágio da doença no Ceará. Como justificativas, (20,7%) indicam o número de               

5 Registre-se que após concluída esta pesquisa, a PRAE estendeu as vagas para a concessão deste Auxílio, 
passando de 600 a 1340 beneficiados. 
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casos/diagnósticos de Covid-19, suspeitas e óbitos que ainda se encontravam em crescimento,            

significando que ainda não havia um controle capaz de estabilizar o números de casos, quanto               

menos reduzi-lo, o que os deixava inseguros para frequentarem normalmente as atividades            

acadêmicas (Gráfico 27).  

 

Nesse sentido, muitos reforçam (19,2%) sobre a possibilidade de recrudescimento da           

pandemia e de mortes, em razão da atividade educacional envolver aglomerações em ambientes de              

convivência como bibliotecas, salas, laboratórios, restaurantes universitários e locomoção, seja no           

intercampi e intracampus da universidade e no transporte público em geral. Além disso, outros              

alunos (3,9%), frente ao elevado risco de contágio, mostraram consciência quanto à sua             

responsabilidade em não contribuírem para o aumento do número de casos, como vetores de              

transmissão em suas casas, já que a rotina acadêmica proporciona contato constante com elevado              

número de pessoas na universidade nos dias “normais”. 
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O acompanhamento das estatísticas divulgadas tem sido importante para o esclarecimento           

da população, como se depreende pelo temor dos alunos (18,4%) em abandonar o isolamento              

social, pelo fato das análises estatísticas baseadas nas demonstrações da curva epidemiológica            

indicarem que ainda não se alcançou seu achatamento. O País e o estado não atingiram sequer o                 

“pico”, pois o ritmo máximo de contágio aconteceria em maio/junho e, caso houvesse o retorno               

das atividades normais, existiriam novos “picos” de contágio, diagnósticos e óbitos. Alguns alunos             

(3,4%) atentaram também, baseados nas análises estatísticas, que o Sistema Único de Saúde seria              

fortemente agravado, podendo atingir uma situação de colapso. 

Ainda reforçando o isolamento social como meio mais eficaz para diminuir o contágio,             

vários alunos (8,9%) afirmaram, com base nos dados científicos e por observação própria, que              

ocorrera crescimento de casos em seus bairros e municípios após ser flexibilizado o isolamento              

social. Por outro lado, vale registrar que, minoritariamente, alguns alunos (35; 3,4%) foram a favor               

do retorno às aulas, enquanto outros foram indiferentes (22 alunos, 2,1%). Dentre as respostas              

favoráveis ao fim do isolamento social, algumas poucas (5 alunos) não foram devidamente             
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justificadas. Os que explicitaram o desejo ao retorno às atividades acadêmicas (30 alunos, 2,9%),              

as razões dadas são diversas, baseadas na discordância da eficácia com respeito aos efeitos do               

isolamento social (Gráfico 28). 

As justificativas apresentadas compreendem: a possibilidade do retorno às aulas de forma            

gradual, respeitando medidas de distanciamento e higiene (11 alunos, 36,7%); e a preocupação             

com a economia em geral, com o desemprego e com a dificuldade das pessoas terem como se                 

manter (6 alunos, 20%). 

Quanto à questão acadêmica, assinalaram: o desejo de não atrasar os estudos, perder o              

semestre ou atrasar a formatura (3 alunos, 10%); a possibilidade do uso de atividades remotas no                

decorrer do ano letivo (2 alunos, 6,7%); e até mesmo o acesso ao restaurante universitário (1 aluno,                 

3,3%). Quanto aos argumentos que levaram em consideração a questão do enfrentamento ao             

coronavírus, os alunos responderam que o isolamento deve acontecer apenas para as pessoas que              

fazem parte do grupo de risco (3 alunos, 10%). Outro posicionamento defendeu o uso de               

medicamentos específicos para o tratamento da Covid-19 (1 aluno, 3,3%).  

Defendendo o retorno às aulas, também foi citado que o isolamento social e, por              

conseguinte, a suspensão do calendário letivo e do convívio social impactam negativamente na             

saúde psicológica dos alunos (2 alunos, 6,7%). Favorável ao fim da quarentena, houve até              

justificativa como a alta taxa de recuperação dos acometidos pela Covid-19 (mas apenas 1 aluno,               

3,3%), como sendo um fator positivo mesmo frente os elevados índices de contágio e de letalidade.  

Já os que se declararam indiferentes ao retorno das aulas (17 alunos opinaram, 1,6%),              

foram indicadas: a falta de crédito na viabilidade das medidas de isolamento e distanciamento              

social por parte do governo e da UFC (7 alunos, 41,2%); e outros disseram que não tinham certeza                  

ou não se consideravam capazes de opinar (10 alunos, 58,8%) quanto a existência de pontos               

positivos e negativos no retorno às atividades normais (Gráfico 29). 
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10. OUTRAS CONSIDERAÇÕES  

 

A pandemia do Covid-19 tem atingido o Brasil e, especialmente alguns estados, de forma              

ampla e intensa. No dia de hoje, 9 de junho de 2020, sofre-se com o segundo maior número de                   

contágio e de óbitos do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos. Alcança-se mais de 739 mil                

pessoas contaminadas e 38.406 óbitos, conforme dados consolidados até às 18h45 .  6

Os papéis desempenhados pela OMS e, principalmente, pelos chefes de Estado dos países,             

seus ministérios, como os de saúde e da economia, como também a atuação dos dirigentes das                

instâncias subnacionais, governadores e prefeitos, têm sido primordiais para o controle da            

pandemia e de suas consequências. 

Diferentemente de conflitos bélicos e crises econômicas e financeiras, de fato, a            

abrangência planetária do coronavírus, uma causa natural de elevada complexidade, demanda           

decisões e políticas que não seja senão pela via precípua do Estado, mais uma vez. Todavia, a                 

exacerbação da concorrência e a avidez pelo lucro, sob a égide ultraliberal, afetou de tal forma os                 

recursos dos sistemas nacionais de proteção social e, notadamente, a saúde pública, que deixou o               

mundo perplexo e quase sem saída frente à carência de serviços básicos universais.  

A capacidade de atendimento de todo tipo foi colocada em xeque, tanto de infraestrutura              

quanto de recursos humanos e de logística. Há insuficiência de atendimento emergencial e de leitos               

hospitalares, equipamentos de proteção e recuperação, insumos, medicamentos, exames e testes de            

diagnóstico. As elevadas prevalências de morbidade e mortalidade têm levado ao ponto extremo de              

esgotamento na disponibilidade de serviços funerários e de cemitérios em alguns locais.  

Se isto chegou a afetar os países desenvolvidos, berço do welfare state, a situação torna-se               

mais preocupante em países onde persistem problemas estruturais, econômicos e sociais, retratados            

6 Disponível em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em 10 jun. 2020. Vale registrar que o atual governo               
federal suspendeu a divulgação, no horário costumeiro, da evolução da pandemia no país, além de passar a                 
adotar uma nova metodologia e sistemática de acompanhamento dos casos, gerando desinformação e             
perplexidade não somente junto aos meios de comunicação como aos profissionais responsáveis pelo             
monitoramento e controle desta terrível doença.  
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por elevados índices de pobreza e desigualdades, como os da América Latina e, particularmente, o               

Brasil (SOUSA, 2016; SOUSA et al. 2020). Se as nações mais liberais do mundo, como os Estados                 

Unidos, se renderam ao imperativo de salvar vidas – e não a economia – por meio de medidas de                   

isolamento social e de despesas de fontes orçamentárias, portanto, do Estado, que extrapolam em              

muito o limite de “tolerância” do mainstream econômico, o caso brasileiro é emblemático em              

sentido contrário.  

Aqui se verifica um tensionamento constante causado pela visão míope e tacanha da             

presidência da república e do todo poderoso ministério da economia em insistir na aplicação de               

medidas econômicas e sociais ortodoxas de contenção e cortes de gastos do Estado e              

implementação de reformas liberais de redução de direitos sociais e trabalhistas, sem falar no              

descaso à educação e à ciência. Tudo isso tem uma repercussão profunda em termo de combate à                 

pobreza e às desigualdades sociais, uma vez que afeta intensamente o mercado de trabalho e a                

proteção social de caráter universal, sem falar na própria emergência em termos de proteção da               

vida frente às ameaças desta pandemia.  

De qualquer forma, frente ao avanço do coronavírus e depois de muita pressão da              

sociedade, especialmente os estados e municípios adotaram políticas de proteção à saúde, como             

também assistências. Isolamento social, auxílio financeiro emergencial, liberação de pagamento de           

contas de água e de energia, entre outras, visam paliar consequências negativas para os              

trabalhadores e suas famílias decorrentes da redução das atividades econômicas e do aumento do              

desemprego e da precariedade.  

A despeito destas providências, para se ter uma ideia no que concerne a auxílios              

financeiros, os países dispuseram recursos vultosos para manter as pessoas sem grandes perdas de              

condição econômica e de qualidade de vida, preservando empregos, por meio da concessão de              

crédito a taxas de juros praticamente negativas para empréstimos às empresas e trabalhadores             

autônomos. Já, aqui, não somente foram destinados parcos recursos , insuficientes para atender às             7

7 Sempre apelando para a contenção de gastos, sob a desculpa da falta de dinheiro e manutenção do                  
famigerado equilíbrio orçamentário, o governo federal destinou apenas cerca de 100 bilhões de reais para               
atender os pobres, quando se sabe que há uma folga enorme de caixa suficiente para a concessão de um                   
montante muitas vezes maior do que este. Além disso, sob o argumento de beneficiar as pequenas e médias                  
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necessidades mínimas de sobrevivência dos trabalhadores e suas famílias, como foram           

disponibilizados com bastante atraso e de forma totalmente descoordenada e burocratizada. 

A população carente foi submetida a verdadeiras maratonas, muitas pessoas madrugaram           

nas portas das agências da Caixa Econômica Federal para ocuparem as primeiras posições nas              

imensas filas e, assim, garantirem senhas para receberem R$ 600,00 para todo um mês, além do                

risco da própria contaminação em razão das aglomerações provocadas pela desarticulação entre            

liberação do benefício e a não fiscalização de medidas de proteção da população pelo próprio               

governo.  

Já as Universidades Públicas, a despeito do descaso do ministro da educação, em maior ou               

menor grau, têm tomado providências para o enfrentamento desta situação. Dessa forma, a             

Universidade Federal do Ceará suspendeu aulas presenciais e disponibilizou auxílio alimentação           

para alguns alunos, como também ajuda ao deslocamento dos discentes etc. Adotou aulas remotas              

sem jamais terem sido prática exercida pelos professores, numa situação vexatória para ambos,             

docentes e discentes, frente a uma série de limitações.  

Se não bastasse, a UFC tem insistido na conclusão de um semestre sem a devida avaliação,                

e mesmo noção, sobre o real aproveitamento acadêmico dos alunos, que não consiste apenas em               

aprovação ou reprovação, mas como avalizar tais resultados, em especial em termos de qualidade.              

Exigir atividades acadêmicas e daí aferir e abonar conceitos em tal situação de falta de domínio de                 

meios para isto é, no mínimo, uma injustiça que se pratica com os que mais precisam de cuidados                  

neste período vexatório que congrega uma série de condições aflitivas compreendendo risco de             

vida, falta de condições financeiras e materiais, de infraestrutura e de ambiente familiar, sem falar               

em ansiedade e problemas psicológicos decorrentes de um longo período de isolamento, contatos             

pessoais e privações. 

empresas contra falências e desemprego, o que se fez foi disponibilizar aos bancos verdadeiras fortunas que                
na realidade são usadas para capitalização e manutenção de suas taxas de lucro (SIMÕES &               
FATTORELLI, 2020). O mais incrível é saber que “Um terço das famílias das classes A e B solicitou o                   
auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal nos últimos meses - e 69% foram aprovadas para receber                  
o benefício. Isso signi!ca que 3,89 milhões de famílias mais ricas têm algum integrante recebendo a ajuda                 
criada para apoiar trabalhadores pobres na pandemia” (VILLAS BÔAS, 2020). 
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Em termos mundiais, verifica-se que este é um problema que afeta os países desenvolvidos              

e, de forma profunda, os mais pobres. As passagens seguintes são emblemáticas ao evidenciar as               

dificuldades de disponibilidade computacional nas próprias escolas e da familiaridade dos           

professores com técnicas informacionais para dar conta de aulas utilizando tais dispositivos.  

"(...) a crise do Covid-19 ocorre em um momento em que a maioria dos sistemas               
educacionais não estão prontos para o mundo das oportunidades de aprendizado           
digital. (...) Em média, nos países da OCDE, quase metade das crianças de 15 anos               
está em escolas com um apoio eficaz ao aprendizado on-line plataforma e dois             
terços nas escolas onde os diretores consideram que seus professores possuir as            
habilidades técnicas e pedagógicas necessárias para integrar dispositivos digitais         
em instrução. (LEARNING PORTAL, 2020, p. 4, tradução nossa)  

  
Assim: "Educadores foram forçados a ensinar para um sistema que não está preparado.             

Como resultado, estamos longe de usar as práticas recomendadas para o 'aprendizado on-line' e              

estamos lutando pela "educação domiciliar on-line de emergência" (LEARNING PORTAL, 2020,           

p. 15, tradução nossa). Além de tudo: "Em alguns de nossos estudos recentes, um em cada dez                 

jovens nem sequer tem uma mesa para estudar em casa, sem falar no acesso a computadores ou à                  

internet. Além disso, apenas cerca de 50% dos professores em todo o mundo se sentem à vontade                 

ou têm experiência nas plataformas digitais." (LEARNING PORTAL, 2020, p. 58, tradução nossa) 

Não é aqui, nestas últimas considerações, que se voltará a arrolar o que foi por demais                

descrito e analisado a partir das respostas concedidas pelos discentes desta universidade, com esta              

pesquisa. Mais impactantes e esclarecedores do que necessariamente as informações empíricas           

consolidadas, são os depoimentos dos próprios estudantes (explicitados no Anexo 3) sobre            

questões centrais que indagam sobre as medidas adotadas pela UFC, em particular a realização de               

atividades acadêmicas remotas, e sobre o fim do isolamento social e o retorno de aulas e demais                 

atividades presenciais.  

Por último, a equipe de elaboração e análise desta pesquisa agradece aos mais de 1000               

discentes que gentilmente aderiram a esta consulta, se dispondo a contribuir para o esclarecimento              

de situações e condições pessoais e familiares impostas por esta pandemia, que inesperadamente             

atingiu toda a humanidade. Nesse sentido, o Observatório de Políticas Públicas disponibiliza este             
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estudo à comunidade acadêmica e ao público em geral, como contribuição para o aprofundamento              

do debate acerca desta problemática e para decisões adequadas com vistas a amenizar as              

consequências deste mal e assim melhor enfrentar este período de restrições sociais de toda ordem.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Formulário aplicado na pesquisa "Avaliação da condição de vida dos alunos e de               
suas famílias durante o Covid-19 e possíveis resultados das Ações do Governo e da              
Universidade Federal do Ceará" - Link de acesso para versão em PDF:            
https://drive.google.com/file/d/1XMYlDmAumT12J-2A0WHnyrLrcL49M-pJ/view?usp=driv
esdk 

ANEXO 2: Quadro demonstrativo com o número de participantes por unidade acadêmica e             
as respectivas percentagens em relação aos alunos de cada unidade e ao total de pesquisados 
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ANEXO 3: Relatos das Questões 27 e 31 

Questão 27: Na sua opinião, as medidas adotadas pela Universidade, neste período, são             
adequadas e suficientes para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade           
socioeconômica e para a continuidade do ano letivo da UFC sem perda de qualidade? Favor               
justificar sua resposta. 

Estudante 1: “O distanciamento social é necessário para não haver drásticas mudanças na contaminação da               
população. As aulas remotas não vão ter o mesmo valor das aulas presenciais em hipótese alguma. Nem                 
todos os estudantes do meu campus têm acesso a boa rede de internet ou um computador adequado ou                  
ambos. Por isso uma medida mais drástica como o cancelamento das aulas deste ano e reinicio no ano que                   
vem seria uma possibilidade a ser considerada.” 

Estudante 2: “Não são adequadas, nem suficientes e não possuem qualidade. Os professores não possuem               
capacitação para ministrar aulas em formato a distância e não possuem discernimento/consciência de que              
muitas pessoas podem está passando por abalos psicológicos neste momento, e nos lotam e sobrecarregam               
com atividades/trabalhos/aulas.” 

Estudante 3: “NÃO! Exigir atividades remotas online em um país que não tem 100% da população com                 
acesso de qualidade à internet é um absurdo. Alguns professores compreendem, outros nem tanto. Além               
disso, tem a questão psicológica, nesse momento, eu, minha familia e diversos amigos estamos sofrendo               
com ansiedade, insônia, medo, pensar em atividades fica muito complicado” 

Estudante 4: “O auxílio emergencial disponibilizado pela Universidade foi muito útil e necessário, tendo              
em vista a interrupção de, principalmente, trabalhos informais, pra quem exerce, e pra quem não é bolsista.                 
No entanto, quanto a questão do ensino, não se chegou a um consenso sobre atividades remotas em todos os                   
campus ou cursos, o que impediu a continuidade do conteúdo de alguns cursos. Pra quem continuou                
exercendo atividades remotas, o que pesa é a qualidade do ensino/aprendizado. Muitas pessoas, como eu,               
inclusive, não têm a estrutura necessária para continuar as atividades ligadas ao curso na própria casa, algo                 
que compromete e muito o processo de aprendizado na graduação, além de causar outros desgastes               
mentais.” 

Estudante 5: “Não. A perda de qualidade é enorme, porque de uma turma de 50 alunos, cerca de 20 apenas                    
consegue assistir às aulas, estas que ja possuem muitas limitações, por serem dadas em formato de live, o                  
que dificulta muito na absorção dos conteudos. Os horários da vida das pessoas também muda muito na                 
quarentena e muitos professores não disponibilizam as aulas gravadas. Além disso há muita pressão              
psicológica, porque alguns professores dizem que não reporão os conteúdos dados após a quarentena.” 

Estudante 6: “NÃO! Acredito que existem vários fatores importantes que estão sendo negligenciados pela              
reitoria. As aulas remotas devem ser suspensas, pois: 1) Nem todos os alunos tem acesso a computador ou                  
internet. 2) A situação de isolamento social e todas as preocupações com sustento, família, saúde e etc,                 
podem acarretar em ansiedade e piorar o quadro de pessoas com problemas psicológicos, sendo impossível               
realizar qualquer atividade acadêmica com a devida dedicação. 3) Aulas remotas, mesmo com um professor               
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excelente, não substituem aulas presenciais. Não existe um envolvimento do aluno com o professor, como               
pessoalmente. 4) Várias universidades públicas continuam dando auxílio aos bolsistas mesmo com o             
calendário suspenso. Então essa desculpa de que não vai suspender as aulas remotas porque interfere no                
pagamento de bolsas não está convencendo os estudantes. 5) O semestre já está perdido. A UFC é                 
conhecida por seu ensino de qualidade, e no momento não está correspondendo a essa expectativa. Melhor                
atrasar o calendário do que fazer um semestre mal feito. 6) Relatos dos vários centros acadêmicos apontam                 
para uma pesquisa de baixa qualidade na seleção dos contemplados pelo auxílio emergencial de              
alimentação, onde foram detectadas na lista dos benefíciados pessoas que possuem bens materiais de luxo.               
Deixando de fora pessoas que realmente precisam do auxílio. 

A ideia do auxílio é boa, mas deve haver melhor investigação dos benefíciados. E as aulas remotas são                  
excludentes.” 

Estudante 7: “Avançar o semestre letivo tomando medidas que de certo modo são excludentes,              
principalmente para os economicamente vulneráveis, que por vezes dependem da Universidade para ter             
acesso à internet de qualidade, bem como computadores, é no mínimo irresponsável. Não há como haver                
continuidade sem perca de qualidade. Quanto ao auxílio prestado aos alunos em relação à alimentação, bem                
como estadia no que diz respeito às residências universitárias e ao apoio que os residentes estão recebendo                 
nesse momento, pode-se dizer que é satisfatório, ainda mais quando também foram concedidas, mesmo com               
as atividades presenciais interrompidas, a concessão de novas bolsas do PBia, que também atinge aos               
economicamente vulneráveis.” 

Estudante 8: “Não. Os professores e alunos não possuem preparo e condições tecnologicas para terem               
aulas a distância e atividades remotas. Alem disso, a maioria dos cursos possui cadeiras que não são                 
possíveis adaptar ao ensino a distância, as quais exigem o uso de laboratorios, equipamentos, contato com o                 
público, etc. A qualidade do ensino fica extremamente prejudicada com a utilização desses recursos.              
Continuar com atividades remotas nesse período só reforça a exclusão de certos grupos, que talvez nem                
tenham acesso a essa pesquisa, no acesso à universidade e a educação. Propostas como abrir laboratórios da                 
ufc para que esses alunos tenham acesso aos conteúdos online é um total descaso com a vida desses alunos,                   
seus familiares e da comunidade como um todo. E, não só isso, deve-se considerar a saúde mental de alunos                   
e professores nesse período, com possíveis elevações nos níveis e ansiedade e estresse (não só a questão da                  
covid em si, mas do isolamento e questões econômicas), o que torna muito mais difícil um bom proveito das                   
aulas e atividades, servindo mais para apenas constar no histórico acadêmico do que para realmente ensinar                
e preparar o aluno para a vida profissional.” 

Estudante 9: “São adequadas, mas não suficientes. O auxílio alimentação-emergencial, por exemplo,            
atendeu a uma parcela muito pequena de discentes da UFC. Conheço pessoas que precisavam desse auxílio,                
mas não receberam ou nem sequer se inscreveram para receber pois não ficaram sabendo da existência dele,                 
tendo em vista que não foi anunciado da maneira que era para ter sido, ou seja, via SIGAA. E, quanto às                     
aulas, acredito que muitos alunos (as) também estão se prejudicando pelo fato da continuidade das aulas                
onlines ministradas por alguns professores (as); estão perdendo conteúdos e isso implica em uma perda da                
qualidade de ensino da parte desses alunos (as).” 
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Estudante 10: “Não. Sinceramente, nesse momento não acredito que esse semestre deveria continuar, pois              
muitos estudantes não tem acesso a internet de forma regular, aqui mesmo eu só consigo fazer os trabalhos                  
porque não preciso de internet pra isso. Infelizmente isso está afetando a qualidade de aprendizado, fora que                 
está aumentando os distúrbios psicológicos (principalmente a ansiedade acredito). Até mesmo sobre o             
Auxílio Alimentação Emergencial, eu soube de alunos que não puderam solicitar porque não tinham acesso               
a internet e perderam a oportunidade de se inscrever (e são muito dependentes do RU)” 

Estudante 11: “Com certeza sem perda da qualidade não será possível, no entanto a universidade tem                
tentado prosseguir com as atividades, porém a falta de preparo dos professores em lidar com tal situação é                  
visível, os conteúdos estão sendo passados todavia os conteúdos estão sendo absorvido por uma pequena               
parte da turma, pois os professores querem continuar com o mesmo ritmo das aulas e exigindo que os                  
alunos sejam produtivos. E simplesmente NÃO É POSSÍVEL ser produtivo como se nada estivesse              
acontecendo.” 

Estudante 12: “Para a situação de vulnerabilidade econômica dos alunos não tenho tido acesso a               
informações tanto assim, mas pelo que li aqui a universidade está de parabéns por garantir o sustento desses                  
alunos e entendo que isso tem de ser uma ajuda continua por seja lá quanto tempo a quarentena durar, caso                    
contrário, não servirá de nada. Já sobre a continuidade do ano letivo é uma questão a discutir pois há cursos                    
que estão passando atividades, trabalhos, provas e avaliações que contam como nota e até sobrecarregando               
os alunos em casa sem se importar com os que não tem recursos tecnológicos para acompanhar essas                 
atividades e acabam prejudicados, ou até mesmo pessoas que possuem limitações psicológicas e não              
conseguem ser produtivas em meio a uma PANDEMIA e estão em desânimo. Esses casos merecem ser                
revistos e os professores devem ser orientados a não sobrecarregar os alunos, inclusive por ter a noção de                  
que uma aula EAD nunca chegará aos pés da riqueza de uma aula presencial e de que é super normal estar                     
desanimado com a situação. Por outro lado, ha cursos que não estão oferecendo atividade nenhuma e por                 
isso, para os alunos desses cursos é meio impossível imaginar que o ano letivo tenha alguma continuidade,                 
principalmente sem perda de qualidade. Falando por meu curso, Design, as atividades remotas são difíceis               
por ser um curso bastante pratico, então já é uma desvantagem.” 

Estudante 13: “Não. A UFC não pode continuar com essas atividades remotas pois nem todos os alunos                 
têm acesso à internet ou computador/notebook. Todo dia fazem uma pesquisa diferente perguntando a              
mesma coisa, a esse ponto a UFC já deve estar cansada de saber sobre a realidade socioeconômica do corpo                   
discente, mas continuam insistindo no erro. Um exemplo são os Encontros Universitários 2019 que vão ser                
remotos e online. Como é que a UFC dá essa notícia faltando menos de um mês? A universidade                  
infelizmente não possui uma estrutura online e nem experiência para realizar esse tipo de evento, e                
depender de terceiros (Google Meets, Zoom, Discord) não é o adequado, falta logística. Sem falar no                
problema óbvio de falta de acessibilidade e inclusão social e digital, que vai prejudicar os alunos menos                 
privilegiados. A UFC precisa suspender o semestre ou pelo menos qualquer atividade como aula e               
avaliações, e repensar os EU 2019. Uma sugestão é que os alunos enviem por e-mail ou plataforma                 
SIGAA/Solar o conteúdo dos seus trabalhos, algo mais viável do que apresentações por videochamada. E os                
alunos que não enviarem não sejam punidos ou lesados. Além disso, temos também a questão da saúde                 
mental. Muitos alunos comentam sobre a situação desesperadora que estamos vivendo, alguns já perderam              
familiares para o COVID-19, outros estão só esperando a notícia. Esse não é um clima bom para                 
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aprendizado, os alunos não tem condições psicológicas de lidar com a pressão da universidade nesse               
momento.” 

Estudante 14: “A falta de padronização sobre a forma de continuidade das aulas foi extremamente               
prejudicial. Não há uma gestão centralizada que determine como as aulas deveriam prosseguir, através de               
qual plataforma digital. Não foram todos os professores que adotaram essa metodologia de ensino à               
distância. Não há padrão. O melhor seria reiniciar o semestre do zero. O aprendizado e a pesquisa do                  
mestrado foram extremamente prejudicados pelo ensino à distância. Não há compatibilidade. A pesada             
rotina familiar tornou, completamente alterada pelo período de pandemia, inviabilizou a dedicação que o              
PPGD requer. Caso o semestre não seja reiniciado, os prejuízos serão irreversíveis para a turma de                
pesquisadores.” 

Estudante 15: “Não, pois embora a universidade possua uma plataforma que permite a aplicação de aulas                
remotas ( SOLAR), essa plataforma não foi suficientemente difundida, de modo que muitos professores              
desconhecem, ou simplesmente optam por não usar por ser "algo completamente novo". Acredito que a               
universidade como lugar de "inovação", deveria trabalhar a atualização dos professores e seus meios de               
ensino, de modo a garantir um melhor funcionamento em futuras crises iguais à que estamos vivendo no                 
momento.” 

Estudante 16: “Não, pois muitas medidas que a UFC toma estão sendo feitas a base de internet e                  
equipamentos eletrônicos. Muitos alunos, principalmente aqueles em extrema vulnerabilidade econômica          
não tem acesso a internet ficando de fora das pesquisas, das atividades remotas, não conseguindo ter acesso                 
a informação dos auxílios e outros. Esse questionário por si só é problemáticos pois só estarão tendo vvisão                  
da parcela de estudantes que possuem internet em casa. Quando muitos não estão nem conseguindo o que                 
comer. Esses alunos não tem acesso às aulas remotas e/ou atividades e estarão se atrasando em relação aos                  
demais alunos. O que é injusto tendo em vista que eles já tiveram uma longa trajetória de dificuldades para                   
entrar na UFC, ser prejudicado por algo que eles não podem resolver não importa o quanto se esforcem pois                   
é algo que está além das habilidades estudantis deles e diz respeito à economia é totalmente injusto e uma                   
forma de marginalização econômica e social.” 

Estudante 17: “O auxílio financeiro fornecido era algo que eu não tinha conhecimento e não sei se teriam                  
pessoas que precisam e que tb não tem conhecimento sobre isso. Acredito que pelo número de alunos,                 
talvez esse numero de pessoas contempladas pudesse ser maior. As medidas de distanciamento social,              
ratificadas com o respaldo da Universidade de nos auxiliar a n frequentar os ambientes de aula etc são                  
importantes, mas deveriam durar mais tempo do que está previsto. Aqui no meu bairro estamos passando                
por um grande surto, colegas e vizinhos estão doentes ou já morreram, então acredito que seja um momento                  
muito crítico para que tenhamos de sair de nossas casas, pegar um onibus, etc. Algo muito injusto e que não                    
estou gostando é o fato de vários cursos estarem tendo aulas remotas, enquanto nos, do centro de ciências,                  
não! Acredito que nenhum dos cursos, nesse momento, deveria está tendo algum tipo de atividade remota,                
pq isso atrapalha a forma como vão montar o novo calendário acadêmico (coisa que também precisa ser                 
feita, haja vista que estamos ha 1 mês e meio sem aula). Então acredito que quem esteja tendo aula remota                    
está se beneficiando injutamente em detrimento de quem não está tendo e saemos que não estão tendo por                  
falta de condições também” 
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Estudante 18: “É impossível continuarmos o ano letivo na modalidade de EAD improvisado. Além de               
problemas pedagógicos que os docentes teriam que lidar, os discentes, em sua maioria, não tem acesso ao                 
aparato técnico para seguir o ano letivo como se nada acontecesse. E para além do aparato técnico,                 
professores e estudantes estão passando por situações complicadas dentro de suas casas, a pandemia é algo                
que bate na porta de todos. Impossível fazer um trabalho com o barulho dessa porta sendo batida a todo                   
segundo. Além desse barulho metafórico, há o barulho real dos discentes que moram em residências com                
2/3 cômodos para 5 moradores. Seriam aulas pouco proveitosas, estressantes, adoecedoras e que no fim não                
agregaria na formação da maioria dos estudantes.” 

Estudante 19: “Se mostram potentes, mas insuficientes visto a gravidade da pandemia e como ela atinge a                 
todos. Cancelem atividades não essenciais, como os Encontros Universitários, não existe estrutura e nem              
viabilidade pra esse evento nesse momento. O foco é ajudar os alunos, e não mostrar produtividade.” 

Estudante 20: “Eu acredito que a ajuda financeira é muito interessante, porém não acho que ajuda pessoas                 
o suficiente. E as medidas de isolamento com a pausa das atividades presenciais continua sendo necessária,                
é uma boa decisão mantê-la.” 

Estudante 21: “Parcialmente, as medidas acho que estão corretas e sensatas mas difícil é pra nós alunos                 
conseguirmos nós concentrar frente a tudo isso que está acontecendo, eu por exemplo já perdi familiares                
devido a essa doença, então é difícil colocar isso como prioridade.” 

Estudante 22: “Acredito que em partes sim, mas seria preciso uma reavaliação. As vezes as informações                
não está chegando a todos os alunos. Eu por exemplo só fiquei sabendo desse valor emergencial fornecido                 
pela universidade depois que o resultado saiu.” 

Estudante 23: “Sim! A utilização de soluções criativas e inovadoras para substituir temporariamente as              
atividades presenciais e garantir que o semestre não seja perdido são extremamente importantes e              
necessárias. A tecnologia deve ser utilizada não apenas como entretenimento, mas como instrumento             
efetivo na resolução de problemas e encaminhamentos de demandas. As atividades remotas PRECISAM             
continuar.” 

Questão 30: Você acha que já estaríamos no momento de voltar às atividades normais de               
estudo, trabalho etc.? 

Questão 31: Justifique sua resposta à questão anterior 

A seguir, alguns argumentos dos participantes: 

● Relatos contrários ao fim do isolamento social 

Estudante 1: “Creio que a rotina deve ser retomada aos poucos, não bruscamente, para que as pessoas                 
tenham tempo de se adequar ao novo contexto mundial, que nunca mais voltará a normalidade de antes.                 
Quanto a rotina de estudos, preferiria que, quando voltasse, continuasse do ponto onde parou.”.  
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Estudante 2: “O isolamento é essencial para o controle da pandemia, e o aumento de casos está ocorrendo                  
devido a quebra do mesmo. Frente a inevitável aglomeração de pessoas em salas, laboratórios, transporte               
coletivo e restaurante universitário, a volta às atividades normais seria de uma total irresponsabilidade da               
instituição, colocando em risco a saúde de discentes, docentes e servidores.”. 

Estudante 3: “Análises recentes dos órgãos governamentais de saúde defendem que ainda não é o               
momento certo para relaxar as medidas de isolamento social. Devemos dar ouvidos àqueles que têm               
propriedade no assunto. Sabemos que o isolamento causado pelo novo coronavirus irá trazer problemas a               
curto e longo prazo, mas devemos entender que a vida é mais importante.” 

Estudante 4: “Os hospitais estão cheios e o número de mortos é elevado. Cancelar o calendário acadêmico                 
não é danoso, arriscar o alastramento da doença na comunidade sim. Ignorar a curva exponencial de casos                 
não é digno de uma universidade no nível da UFC (dados: https://covid.saude.gov.br/)” 

Estudante 5: “De acordo com as autoridades de saúde do País, o pico do vírus ainda estaria por vir, o que,                     
caso voltássemos às atividades normais, só espalharia mais ainda a infecção, ainda mais em grandes centros                
urbanos, nos quais o COVID-19 se espalharia com mais velocidade ainda. Ademais, caso o surto se                
consolidasse - e caso estivéssemos em atividades normais -, o número de leitos em hospitais seria                
insuficiente, afinal, não há estrutura nenhuma preparada para a grande quantidade de casos. Dessa forma,               
boa parte dos infectados viria a ter muitas complicações. Além disso, a população mais pobre sofreria em                 
dobro com isso, uma vez que, às vezes, não tem condições de pagar por um hospital particular e têm de                    
esperar vagas pelo SUS, o que caracterizaria uma corrida contra o tempo, uma vez que grande parte da                  
população estaria infectada.”. 

Estudante 6: “Vários são os problemas gerados pela pandemia. O pavor de se contaminar e contaminar                
entes familiares interfere muito na rotina de estudo do aluno, e devido à extensão da UFC, é inviável                  
garantir proteção sanitária do local. Acrescenta-se ainda as crises financeiras e de ansiedade ocasionadas              
pelo cenário atual”. 

Estudante 7: “Impossível voltar às aulas sendo que Fortaleza é a terceira capital com o maior número de                  
casos do Covid-19. Além disso evita a disseminação do vírus para as cidades interioranas.” 

Estudante 8: “Como dito no questionário anterior, algumas questões mais objetivas são mais importantes              
nesse momento, comida, o vírus é muito difícil. Ter as aulas remotas só tornariam esses dias em casa mais                   
cansativos e fadigados. Os estudantes, principalmente em vulnerabilidade sócio econômica não vão            
conseguir acompanhar ou se dedicar de maneira nenhuma. Seus rendimentos vão ser ruins e a suas                
contribuições a universidade também.”.  

Estudante 9: “O vírus está em um claro momento de expansão no país. Claro que a economia vem                  
sofrendo. Mas parte desse sofrimento seria amenizado se desde o início o Governo Federal tivesse apoiado                
e endurecido as medidas de isolamento enquanto tomava providências no setor econômico. Não culpo as               
pessoas por quererem trabalhar, afinal elas precisam sobreviver. Culpo o governo por não dar a assistência                
necessária, obrigando essas pessoas a escolherem entre morrer por covid-19 ou de fome.” 
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Estudante 10: “Em virtude da crise política que foi instaurada em meio a uma pandemia, ocorreu que,                 
houve divergência de ideias entre setores governamentais que substanciaram uma não efetividade das             
políticas de isolamento, assim também como o nível de conscientização da população favoreceu essa alta da                
curva de contagio. No mais, seria de maneira equivocada uma convocação para retorno de atividades               
presenciais em diversos setores, não só educacionais.”. 

Estudante 11: “O sistema de saúde está entrando em colapso e, mesmo se você tiver plano de saúde, vai                   
passar por muito sufoco caso precise ir ao hospital. Se o governo brasileiro tivesse investido em saúde, se o                   
presidente incentivasse o povo a ficar em casa em vez de fazer campanhas para abrir o comércio, passear e                   
tossir no povo que está protestando (!!!), e se as pessoas colaborassem ficando em casa sempre que                 
possível, usando máscaras e álcool em gel quando saíssem de casa e não fizessem reunião com os amigos,                  
talvez voltaríamos às atividades normais. Infelizmente ainda vai demorar muito para tudo voltar ao normal.”  

Estudante 12: “Eu não deveria nem precisar justificar essa resposta, pois ela me parece óbvia. 

Ainda temos transmissão local, não sabemos a magnitude do problema no Brasil (nem no Ceará) por causa                 
da falta de testes e não estamos conseguindo nem enterrar nossos mortos direito. Aliás, tem gente morrendo                 
sem poder ser testada, porque infelizmente (e irresponsavelmente), o Brasil, que já sabia do potencial               
pandêmico da doença desde Janeiro, nem comprar um número aceitável de testes, que era o mínimo a ser                  
feito, fez. Dessa forma ficamos jogados no escuro esperando qual vai ser o dia que nossos familiares vão ser                   
contaminados e sofrendo com o medo de que morram (pois é essa a política assassina que esse país                  
assassino está fazendo: imunidade de rebanho). Eu não moro junto com pessoas de risco, mas sou um                 
potencial vetor de propagação do vírus. E se eu contamino um de meus colegas e este acaba por contaminar                   
fatalmente um de seus parentes, que moram com ele? E meus professores que moram junto com seus pais                  
idosos porque precisam cuidar deles? Como meus professores vão conseguir dar aula com medo de, todos                
os dias, levar uma doença que pode ser fatal para casa? Como os alunos vão conseguir estudar? Como a                   
gente vai ter um ambiente minimamente apropriado para o ensino quando está todo mundo (que tem                
consciência dessa tragédia) com medo? 

Não me lembro da última vez que a universidade tinha sabão nos banheiros dos alunos e também não me                   
lembro dos nossos profissionais da limpeza tendo ferramentas de trabalho apropriadas nem quanto tudo              
estava aparentemente normal. Também não me lembro das xerox e das cantinas terem espaço e condições                
adequadas para aqueles profissionais terem um mínimo de segurança. 

Além disso, a falta de confiança que o Governo Federal nos coloca faz com que fiquemos mais susceptíveis                  
a um colapso mental. Eu, sinceramente, não consigo ler meus textos das disciplinas nessa situação toda.                
Podem ter alguns que consigam, mas eu, particularmente, não consigo. "Voltar às atividades normais" nesse               
momento é uma frase que não deveria nem ser formulada.”. 

Estudante 13: “Voltar as atividades normalmente agora significa jogar no lixo todos os esforços feitos até                
agora para controlar o avanço de casos da doença, uma vez que não temos a estrutura necessária para                  
realizar testes em massa na população para detectar a presença do vírus ou de anticorpos que o ataquem. É                   
necessário que os governos estaduais e o governo federal ajam primeiro para fixar esses problemas na                
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logística de medidas de detecção e contenção e, apenas depois desses ajustes, pensar em modos de                
flexibilizar a volta do funcionamento de instituições diversas.”. 

Estudante 14: “A situação ainda está caótica, recentemente batemos o recorde de mortes por dia, a                
contaminação não para e agora também entre os profissionais de saúde, o sistema está colapsando, os                
insumos são poucos fora tudo o que não é mostrado. Meu avô faleceu essa semana por covid e                  
provavelmente estamos todos contaminados. É impossível, se quisermos evitar mais mortes, voltar            
normalmente as atividades. Vidas estão em jogo.”. 

Estudante 15: “Os alunos do campus do interior não tem como voltar para as cidades dos campings, além                  
disso o vírus continua se espalhando rapidamente pelo nosso estado e principalmente na capital”. 

 

● Relatos a favor do fim do isolamento social 

Estudante 16: “Poderia sim haver um cuidado com as pessoas grupo de riscos, mas outros que nao estão                  
nesse grupo retornar sua vida normal.” 

Estudante 17: “Quem trabalha como autônomo, como boa parte da minha família. Fica sem sustento sem                
trabalhar, aí se mantém como ?” 

Estudante 18: “Tendo em vista que os demais países europeus, tais quais a Alemanha e a Suécia,                 
retornaram as aticidades de maneira cautelosa, vê-se que não é impossível retornar ao normal lentamente,               
visto que nem mesmo a população respeita o isolamento social, criando, outrossim um problema não               
somente sanitário, mas também econômico em vão.” 

Estudante 19: “O vírus não irá embora e se o isolamento social se estender ainda mais , mais pessoas vão                    
morrer e vai ser de fome , sem alimentação adequada o sistema imunológico não terá como combater o                  
vírus caso entre no corpo.” 

Estudante 20: “Ainda está muito nebuloso esse tal achatamento da curva, parece até que nem chegamos ao                 
tal pico da epidemia e só estamos adiantando um surto futuro. Seria interessante um posicionamento do                
governo para colocar medidas em prática na questão de manejar a liberação das pessoas de maneira gradual                 
e em áreas pouco afetadas, depois se não tiver um crescimento da contaminação ir liberando as demais e                  
assim até tudo voltar ao normal. Deixar todo mundo em casa eternamente não é uma solução muito viável.” 

Estudante 21: “Possuo um convívio familiar ruim, estou há 40 dias basicamente sem falar com ninguém e                 
sem saber o que fazer direito da vida, acho que no meu caso seria melhor voltar e tentar não se contaminar                     
do que continuar assim” 

58 



 

Estudante 22: “Acho que se continuar a EaD, a gente que ingressou agora vai se prejudicar mais do que se                    
beneficiar. Então seria mais interessante volta as aulas ou possivelmente suspender esse semestre para              
começar no proximo.” 

Estudante 23: “As aulas presenciais são de suma importância, o contato com os professores faz com que                 
tenhamos um melhor desempenho, conseguimos tirar dúvidas com maior facilidade” 

Estudante 24: “Pois, quanto mais o tempo passa mais as coisas pioram. Mesmo que o sistema de saúde não                   
consiga absorver o número de doentes, outras medidas deveriam ser tomadas para retomar a economia e                
conciliar com a saúde.” 

Estudante 25: “Se quisesse voltar poderia voltar,porém com algumas restrições, separação de turmas,             
evitar atividades que causem superlotação, tentar gerir o R.U sem que cause muita aglomeração etc” 

Estudante 26: “Número de casos curados no brasil já chegou a quase 50% dos infectados. Acredito que já                  
podemos voltar ao normal, tomando medidas de contato mais severas logicamente. Além, de diversas              
famílias estarem sem condições de se manter, aqui em casa mesmo tem dias que está difícil ter o que                   
comer.” 

Estudante 27: “Acredito que países instrução seja a saída! Escolas em países de primeiro mundo já tem                 
voltado suas atividades graças a informação e o conhecimento que os pais e alunos tem sobre o                 
enfrentamento do covid-19. Países como Japão estão tendo aula normalmente onde crianças só podem              
assistir aula com máscara e epi apropriado. Na universidade deveria ser igual, já que é uma ensino superior                  
que estamos falando, e não uma escola primária. Não podemos atrasar nosso semestre, os alunos já querem                 
retornar às aulas! Todas as particulares estão tendo aula por Ead, e por incompetência da ufc, os alunos                  
ficam sujeitos ao atraso de conteúdo e de cronograma super saturado pos pandemia.” 
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