
Sobre o formulário de opiniões coletadas pelo Centro Acadêmico Anita 

Garibaldi: retorno das aulas presenciais já! 

 
Entre os dias 17/12/2021 e 31/01/2022 o Centro Acadêmico Anita Garibaldi 

disponibilizou um formulário de opiniões aos estudantes do curso de Pedagogia da 

UFFS Laranjeiras do Sul questionando-os a respeito de diversas questões: impactos da 

pandemia, horários e disciplinas do curso, validação de CCR, alimentação e questões 

gerais. Entre os principais destaques e reclamações, o Ensino a Distância foi colocado 

pelos estudantes com peso. Os participantes (45 estudantes, o que representa cerca de 

25% dos ingressos do curso), 91,1% colocaram que a pandemia e o Ensino a Distância 

têm se apresentado como uma grande dificuldade, tanto para poder participar das aulas, 

quanto para de fato aprender durante as aulas. 

 

Durante o início da pandemia, com todas as incertezas a respeito do vírus, que na época 

era uma nova descoberta, fez sentido o isolamento social, por um tempo. Com o avanço 

das pesquisas científicas, a certeza da eficácia das máscaras, do uso de álcool em gel, e 

de evitar aglomerações, o COVID-19 não deixou de ser uma ameaça, mas passou a ser 

algo conhecido. E algo com medidas preventivas. Agora, com o avanço das vacinas 

(todos os estudantes que responderam o questionário já receberem no mínimo duas 

doses da vacina, 93,3%, alguns já tomaram as três doses, 6,7%) é inquestionável sua 

efetividade, sua capacidade de evitar casos graves de COVID e internações. Só negam a 

eficácia da vacina aqueles muito obscurantistas, que negam a ciência completamente. 

 

Nesse contexto, não existe explicação do porque as aulas das universidades federais 

ainda não retornaram. As aulas do ensino básico voltaram desde o ano passado, quando 

nenhuma criança ainda tinha sido vacinada; as aulas de faculdades privadas retornaram 

próximas ao mesmo período, por que as Instituições de Ensino Superior Públicas não 

puderam retornar suas aulas? Ainda mais, por que Laranjeiras do Sul, cidade pequena de 

interior, com um campus universitário imento e poucos cursos, ou seja, ambiente 

completamente controlável, não teve o retorno de suas aulas? A única explicação 

possível é: não é do interesse do Governo Federal o fim do EaD e o retorno presencial. 

 

A pandemia tem sido usada, por Bolsonaro e Generais, como desculpa para passarem 

todos os cortes de orçamento e todas as propostas mais esdruxulas no ensino no país que 

buscam implementar a anos. O EaD foi uma dessas propostas. Essa modalidade de 

ensino impõe menos gastos para o governo (se os alunos estudam de forma 

remotamente, não é necessário garantir transporte, nem alimentação, um único professor 

pode dar aulas para centenas de estudantes, não há gastos das estruturas da 

universidade, não há gasto com luz, água, energia etc etc); impõe uma forma de 

aprendizado tecnicista e limitado (sem espaços adequados para discussões entre 

professores e alunos ou entre alunos, e sem ligação com a prática, que, apesar de ser um 

desafio nas universidades públicas, são mais garantidas e incentivadas através da 

extensão universitária); a não garantia do direito do professor de ensinar e do estudante 

de aprender e estudar (impossível assistir aulas em ambiente doméstico tendo que cuidar 

dos filhos, dos parentes doentes, sem acesso à internet estável, sem um ambiente 

adequado para estudar etc), situação que foi denunciada pelos estudantes na pesquisa de 

opinião (64,5% do total denunciou problemas relacionados ao EaD); além de dificultar a 

organização e mobilização estudantil, que historicamente tem se mostrado como a única 

forma dos estudantes de garantir seus direitos dentro da universidade, sejam eles de 

abertura (ou reabertura) do Restaurante Universitário, criação de moradia estudantil, 



maior participação estudantil nas instâncias deliberativas da universidade, criação de 

creches para as estudantes mães etc. 

 

Assim, fica claro que a única forma de defender a manutenção das Universidades 

Brasileiras, enquanto espaços científicos, de educação e de prática científica, é com o 

retorno imediato das aulas presencias; é com a retomada de discussões qualificadas, 

presenciais e sérias a respeito das necessidades dos estudantes, das universidades em 

geral e dos cursos em específico. É com o contato direito entre os estudantes, 

professores e técnicos, para debater o papel da universidade, que defendemos ser a de 

servir o povo, que vamos conseguir combater a pandemia e os ataques à educação 

brasileira. No momento atual as universidades, deveriam mais do que nunca, estar a 

serviço do povo auxiliando na proteção contra a pandemia, com o avanço de pesquisas a 

respeito das formas de contágio e prevenção, impactos na saúde, medidas preventivas, 

além da confecção de máscaras, álcool em gel, reforço escolar para as crianças do povo 

que passaram dois anos com ensino a distância, fingindo que aprendiam enquanto as 

professoras fingiam que ensinavam etc. 

 

Exigimos a imediada e verdadeira reabertura das universidades, com o retorno 100% 

presencial das aulas, com todos os protocolos de segurança necessários, com o 

passaporte vacinal obrigatório, como diversas universidades Brasil afora tem garantido, 

mediante a muita mobilização presencial e combativa dos estudantes, como na UFGD e 

na UEM. Somente dessa forma poderemos garantir que as Universidades não fechem 

suas portas de vez, somente assim podemos lutar por um curso de Pedagogia científico, 

com aprofundamento teórico e aplicação prática! 

 

Pela retomada das aulas presencias na UFFS Laranjeiras do Sul imediatamente! 

 

Contra os cortes na educação, greve de ocupação! 

 

Lutar por um curso de Pedagogia científico que sirva ao povo! 

 
 


