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Pesquisa realizada com o corpo discente do  Campus Niterói (Ensino Médio regular e Curso
Técnico Subsequente em Libras), entre os dias 20 de junho e 02 de julho de 2020, por meio da
plataforma  on  line:  Google  form.  Dos  623  estudantes  matriculados,  591  estudantes
(aproximadamente 95% do total)  responderam ao formulário on line.

I - CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE AO CAMPUS NITERÓI

Nos gráficos a seguir, podemos observar que o  Campus Niterói atende uma população
geograficamente dispersa, que se estende de Cachoeira de Macacu a Seropédica, abrangendo
praticamente toda a região metropolitana do estado do Rio  de Janeiro  (com exceção dos
municípios de Petrópolis e parte da Baixada Fluminense). A predominância está nas cidades de
Niterói  e  São Gonçalo,  tendo essas  cidades uma concentração de 75% dos estudantes  de
Ensino Médio e 70% dos estudantes do Ensino Técnico.

Com base  nessas  informações,  também é  possível  observar  que  a  maioria  de  nossos
estudantes utiliza ônibus para chegar até o campus (87%) e, como mais da metade não reside
no município de Niterói (62%), muitos (61%) precisam utilizar mais de um meio de transporte
coletivo para chegar à escola. 

Dessa forma, conclui-se que, por necessitar de transportes coletivos, grande parte dos
estudantes do campus estaria bastante exposta ao contágio pelo novo coronavírus no caso de
um retorno imediato a atividades letivas presenciais, quando os índices de contágio ainda não
dão sinais de estabilização.
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II -  CONDIÇÕES DE SAÚDE FÍSICA E MENTAL

A partir dos gráficos a seguir e em relação ao contágio pelo novo coronavírus, é possível
afirmar  que  a  maior  parte  dos  estudantes  do  campus não  foi  afetada  diretamente  pela
pandemia;  91% não foi  diagnosticada  com COVID-19 e  79% não teve alguém do convívio
diagnosticado com a doença. Essas informações demonstram que a maioria dos estudantes
ainda está vulnerável a contrair a doença, bem como a transmitir a pessoas de seu convívio.
Esse  dado  se  torna  mais  preocupante,  na  medida  em  que  75%  dos  estudantes  declarou
conviver com pessoas do grupo de risco1.

No entanto,  mesmo que a maioria  do corpo discente não tenha tido sua saúde física
afetada pela  COVID-19,  muitos  sofreram (e  sofrem) os  impactos  causados pela  pandemia,
especialmente no que tange a condições emocionais e psicológicas. 31%  declarou que pessoas
de seu convívio próximo faleceram em função da COVID-19. Destes, 80 estudantes declararam
ter perdido amigos e 47 perderam familiares nesse período. 79% do corpo discente afirmou
que  passou  (ou  ainda  está  passando)  por  dificuldades  durante  o  isolamento  social,  372
estudantes  tiveram  dificuldades  com  questões  de  saúde  mental  e  comportamental  e  149
tiveram problemas relativos a relações familiares. É importante observar que esse período de
isolamento  social  deixa  lacunas  na  vida  de  nossos  estudantes,  507  estudantes  (81,4%)
afirmaram que sentem falta dos amigos e a maioria, em torno de 400 estudantes, afirmou que
sente falta do ambiente escolar (65%),  da rotina cotidiana (65,4%),  de passeios ao ar livre
(69,7%) e de atividades culturais (63,2%).
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1 De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as pessoas consideradas do grupo de
risco  são  os  idosos,  diabéticos,  pessoas  com  cardiopatias  ou  pneumopatias  graves  ou
descompensadas, doentes renais crônicos ou gestantes de alto risco.

     CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Recomendação Nº 022, DE 09 de abril 2020. Disponível
em:  http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1112-recomendac-a-o-n-022-de-
09-de-abril-de-2020  Acesso em: 05 de julho de 2020.
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III – CONDIÇÕES MATERIAIS E FINANCEIRAS

Nos  aspectos  materiais  e  financeiros,  os  estudantes  e  suas  famílias  também  foram
afetados pelo isolamento social resultante da pandemia. 149 (24,9%) estudantes informaram
que enfrentaram dificuldades materiais e financeiras, o que impacta nos direitos sociais, como
por exemplo, o acesso a serviços de saúde (7% dos estudantes teve dificuldades para acessar
serviços  de  saúde).  Além  disso,  20%  das  famílias  perdeu  sua  renda  principal  e  37%  dos
estudantes teve alguém da família que ficou desempregado ou perdeu a renda nesse período.

Nesse cenário, diferentes formas de auxílio financeiro e material foram importantes para
garantir o acesso a direitos sociais fundamentais, como o direito à alimentação. Cerca de 50%
do corpo discente declarou ter recebido algum tipo de auxílio financeiro ou material nesse
período,  sendo  que  33,4%  recebeu  o  auxílio  emergencial  do  Governo  Federal.  Por  fim,
ressaltamos  que  os  números  referentes  ao  auxílio  da  Reitoria  do  Colégio  Pedro  II  e  ao
recebimento das cestas básicas disponibilizadas pelo Campus Niterói estão subnotificados na
pesquisa, pelo fato de que provavelmente os estudantes optaram por informar o auxílio de
maior valor, que é o do Governo Federal. 
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IV – CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE À INTERNET

De maneira geral, a partir das informações prestadas e apresentadas a seguir, o corpo
discente do campus tem algum tipo de acesso à internet. Apenas 04 (menos de 1% do total de
estudantes matriculados) estudantes declararam não ter nenhum tipo de acesso à internet. No
entanto, é importante observar que 5% de nossos estudantes não respondeu ao questionário,
o que nos leva a inferir que justamente a falta de acesso à internet/tecnologias possa ter sido
o motivo.

Outro ponto importante a ser destacado é em relação à qualidade do acesso aos meios
digitais. Embora, mais de 500 estudantes possuam provedores de internet do tipo banda larga,
51%  do  total  de  respondentes  precisa  compartilhar  o  equipamento  que  possui  com  pelo
menos uma pessoa. Os equipamentos que costumam ser compartilhados são também os mais
adequados para estudos e pesquisas, como computadores e laptops. 

Por  fim,  é  importante  ressaltar  que no acesso  aos  materiais  produzidos  pelo colégio,
durante  o  isolamento  social,  para  o  ensino  remoto,  a  não  obrigatoriedade  foi  um  fator
relevante na desmotivação do corpo discente em buscar esses materiais. 
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V – CONDIÇÕES DE ESTUDO REMOTO E VOLTA ÀS AULAS

Nesta última seção, verificamos as condições para que os estudantes realizem atividades
escolares remotamente, ou seja, em suas residências. Quase a metade dos estudantes, 49%,
declarou  que  não  há  um  local  totalmente  adequado  para  estudar  em  suas  residências.
Somando esses dados a outras dificuldades relatadas, como condições de saúde emocional e
financeira,  compartilhamento  de  equipamentos  e  desmotivação,  fica  evidenciado  um
importante cenário de dificuldades a serem enfrentadas na implementação do ensino remoto.
Por outro lado, a insegurança que o retorno às atividades presenciais traz nesse momento
(51% considera  que aulas  devem retornar  apenas quando houver  vacina  ou medicamento
eficaz) nos coloca um enorme desafio, que é como elaborar um plano de atividades que não
perca de vista os parâmetros de qualidade de ensino e os princípios de educação equânime e
democrática que sempre orientaram o trabalho pedagógico realizado pelo Colégio Pedro II?
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