
NOTA DA GESTÂO DO CAPED ZENILDO GOMES DA SILVA ACERCA DA 

PESQUISA REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO SOBRE 

AULAS REMOTAS 

Porto Velho, 13 de julho de 2020. 

Temos nos posicionado desde o início da pandemia de forma contrária às aulas remotas. Seja na 

UNIR, seja na Pedagogia, o Centro Acadêmico tem acompanhado o processo de pesquisa e as 

ameaças de aplicação desta modalidade. O CAPED vem, então, por intermédio desta nota expor sua 

posição acerca da seguinte pauta, bem como denunciar o verdadeiro caráter que este EAD 

precarizado possui: 

 O questionário acerca do acesso à tecnologia publicado pelo Departamento de Educação que 

servirá de pesquisa institucional do DED. 

Nos últimos dias a gestão do CAPED tem se esforçado a analisar o material disponibilizado pelo 

departamento intitulado “Retorno ao semestre 2020/1 - Alunos (Pedagogia - Atividades Remotas)”, 

no intuito de contribuir com o debate garantindo os interesses dos estudantes e a defesa do rigor 

científico no tratamento das questões referentes à Universidade. 

O questionário a ser respondidos pelos estudantes dos 1º, 3º, 5º e 7º períodos do curso de Pedagogia 

apresenta oito questões, sendo duas optativas e seis obrigatórias. Foi explicado informalmente que as 

respostas baseariam os encaminhamentos a serem tomados pelo DED. Seis pontos são importantes, 

entretanto, de se destacar: 

 Não há clareza do objetivo da pesquisa. Desde sua divulgação, não foi exposto oficialmente o 

intuito dela (Whatsapp não é meio oficial), nem colocado de forma oficial quem realizará ua 

análise. Será o Conselho do Departamento? O Núcleo Docente Estruturante? Comissão 

Específica para isso?  

 Ainda, a forma com que a pesquisa foi divulgada fere o principio da publicidade da 

Administração Pública, uma vez que até a data de publicação desta nota não se realizou 

postagem da mesma no site oficial e institucional do próprio Departamento; 

 Qual a metodologia da pesquisa? Como a pesquisa irá alcançar os estudantes que não 

possuem conexão à internet? Não há indicação em nenhum momento. 

 Neste ensejo, quais serão os procedimentos tomados caso o número de respostas seja baixo? 

A pesquisa mesmo com baixo alcance de respostas terá seus resultados validados? 

 Nenhum documento de identificação é solicitado de forma obrigatória no questionário 

(matrícula e nome, ambos são de resposta opcional, por si só insuficientes). O que possibilita 

que o questionário seja respondido mais de uma vez por uma mesma pessoa, este fato já 

coloca em cheque a validade da pesquisa e de seus resultados, pois da forma com que está 

colocada, a possibilidade de fraude se faz clara; 

 Reduz-se o problema a ter acesso à internet e a equipamentos eletrônicos, mas esquece-se de 

que em meio à pandemia os estudantes têm sua vida material e sua saúde mental afetada pelas 

atuais condições, além daqueles que possuem necessidades especiais. 

Compreende-se após a análise do questionário que: 

 A pesquisa realizada pelo DED é superficial. Todas as questões colocadas apontam para 

um único problema: o de acesso à internet em equipamento de qualidades, mas não se é 



colocado todos os demais determinantes que tornam as aulas remotas (lê-se EAD 

precarizado) inviáveis não só para o curso de Pedagogia, mas para os estudantes de toda a 

Universidade, a exemplo, da qualidade da saúde mental dos indivíduos, as necessidades 

especiais que acadêmicos com deficiência têm; a questão da moradia e da família. Muitas 

estudantes, principalmente mães, relatam que necessitariam trancar o curso se houvesse aulas 

remotas, pois não daria conta da sobrecarga de tarefas! É desumano e cruel pensar em 

aplicar-se educação à distância na situação que se encontra as (os) estudantes; 

 Faz-se necessário, portanto, que esta pesquisa seja anulada! Pois desde sua formatação até 

seus derivados, é claro que não se pode confiar em seus resultados. 

Destaca-se aqui que não houve participação discente na produção da pesquisa. Sua confecção 

fechada entre o corpo docente expressa mais um dos desafios vividos pelo corpo estudantil, 

especialmente nesse momento, que é o corporativismo, isto é, uma consciência de que basta que os 

professores se envolvam e participem das deliberações, aos acadêmicos cabe executar o que é 

decidido. Não deixaremos que seja assim! A voz dos estudantes será respeitada! 

Nesta ocasião, convocamos o Departamento a não cair em pressões, mas lutar conosco e a nosso 

lado, pois nossa obediência é tudo que os grandes tubarões da educação desejam. Esperam que 

entreguemos em improviso a universidade em suas mãos. Que esperem sentados! Devemos 

fortalecer nossa luta e transformar nosso curso em verdadeira resistência. 

Em qualquer segmento, apoiar o EAD na Universidade é negar a permanência dos estudantes do 

povo, pobres, pais e mães trabalhadores e trabalhadoras, indígenas e de estudantes com as mais 

variadas deficiências (não a toa os índices de evasão dessa modalidade são altíssimos); é abrir as 

portas da Universidade para a iniciativa privada, especialmente monopólios de hardware e software. 

Vejamos, não questionamos o papel importante das TICs no processo educacional, enquanto auxiliar 

do ensino presencial, mas trocar o ensino presencial por atividades remotas é de um ato 

antipedagógico tremendo! NÃO PASSARÁ! 

Programar estas aulas remotas é contribuir para o obscurantismo e para o esvaziamento da ciência na 

nossa formação – A Universidade não é um delivery de certificados, mas um espaço em que o 

indivíduo se aproprie dos saberes historicamente acumulados. Ora, temos muitas falas progressistas, 

em nosso departamento, mas basta de falas! Dizer-se progressista e apoiar medidas anti-povo não 

passa de fraseologia oca, oportunismo vil ou ilusão! O apoio aos estudantes, especialmente 

estudantes do povo se dará ombro a ombro com eles, lutando juntos! 

Por isso, convocamos todos os docentes, corpo técnico e estudantes a nos unirmos, defendermos a 

universidade, nosso curso e nossos companheiros de caminhada! Esse deve ser o compromisso de 

todos nós com a Pedagogia, com a Universidade e com o povo! A universidade e a Pedagogia 

devem andar aliados ao povo e não à velha ordem que continua com a exclusão e o genocídio! 

Neste momento devemos exigir recursos para continuarmos nossas pesquisas e nossos projetos 

de extensão, colocarmos cada um desses serviços como serviços a serem oferecidos para o povo! 

 

NEM PRIVATIZAÇÃO NEM PRECARIZAÇÃO! DEFENDER A 

AUNIVERSIDADE COM UNHAS E DENTES! 


