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1 INTRODUÇÃO 

O presente relatório retrata o processo de construção, execução e análise 

de dados da pesquisa Observatório dos impactos da COVID 19 na comunidade 

discente do IFBA/Campus Ilhéus, realizado no âmbito do GPEDI – Grupo de 

Pesquisa Práticas Educativas, Docência e Interculturalidade.  

A pesquisa em tela teve como objetivo analisar os impactos da COVID19 

sobre a comunidade discente do IFBA/Campus Ilhéus. Para tanto, previu como 

necessário: a) traçar um perfil socioeconômico e educacional da comunidade 

discente do campus; b) identificar como fatores sociais, econômicos, 

habitacionais e educacionais analisados impactam sobre o processo 

educacional; c) analisar quais possibilidades são viáveis para retomada das 

aulas junto à comunidade discente. Inscrito no Comitê de Ética - CEP dessa 

instituição obteve seu parecer como aprovado em 30 de julho de 2020, sob 

número 4.182.463.  

O trabalho de construção dos instrumentos e acessibilidade a estes 

transcorreu conforme condições apresentadas no projeto. Por conta do contexto 

pandêmico, todo processo da pesquisa se deu de maneira remota, intermediada 

por suportes tecnológicos de informática e comunicação. Foi construído um 

sistema que permitiu o envio de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

TCLE e Termos de Assentimento Livre e Esclarecido - TALE, com respectivas 

chaves de acesso, para que pais e responsáveis autorizassem seus filhos/as 

menores a participarem da pesquisa. Também foi garantido aos/às estudantes a 

opção de responder ou não ao questionário, instrumento também incluído no 

programa que só era acessado após digitação de chaves de acesso e entrega 

dos TCLE e TALE. Essa liberação após entrega de documentos foi essencial 

para que não houvesse vínculos entre os documentos e os questionários 

respondidos, mantendo assim a confidencialidade das informações. Cada chave 

de acesso permitia uma única entrada evitando duplicidade de respostas pela 

mesma pessoa.  O link com convite para participação da pesquisa foi enviado a 

todos/as responsáveis e estudantes. A pesquisa foi apresentada em reuniões de 

pais e responsáveis onde se informou o início da pesquisa, quem eram as 

pesquisadoras responsáveis, os contatos para dúvidas ou quaisquer 

considerações caso sentissem que eles/elas ou seus filhos e/ou suas filhas 

poderiam correr algum risco diante a participação na pesquisa. 



O trabalho contou com 4 estagiários/bolsistas que atuaram com funções 

definidas: 

• 2 estudantes do 4º ano do Curso Técnico de Informática Integrado 

ao Ensino Médio atuaram na construção do programa de 

informática e eram responsáveis pelo acompanhamento do 

sistema e da emissão de relatórios do mesmo; 

• 2 estudantes do 2º ano, sendo um do Cursos de Técnico de 

Informática integrado ao Ensino Médio e uma do Curso Técnico de 

Segurança do Trabalho integrado ao Ensino Médio, responsáveis 

pelos disparos via e-mail e WhatsApp, além do monitoramento de 

dúvidas enviadas pelos/as estudantes ou responsáveis. Essas 

dúvidas eram selecionadas e encaminhadas às pesquisadoras 

para devolução ou decisão diante de cada caso.  

Além disso, contamos com a colaboração do prof. Ms. Regilan Meira Silva 

que acompanhou o procedimento de construção do sistema de informática e 

hospedou em seu domínio da web o banco de dados 

O instrumento de coleta foi o questionário aprovado pelo CEP/IFBA. 

Entretanto, no pré-teste observou-se que a relação que estava prevista entre as 

questões 8, 9 e 10 gerava dúvidas no entendimento dos respondentes. Como a 

questão 8 perguntava “Quem é o responsável pelo domicílio”, observamos que 

nos pré-testes alguns respondentes indicaram mais de uma pessoa. Nesses 

casos, ao irem para questões 9 e 10, onde se perguntava pela escolaridade e 

empregabilidade do responsável pelo domicílio, a informação não era explícita, 

posto que não saberíamos sobre qual responsável estaria o respondente se 

reportando. Dessa forma, criamos a opção nas questões para que fosse indicado 

mais de um/a responsável, caso houvesse, e a escolaridade e empregabilidade 

desses responsáveis fosse identificada em correspondência a cada um 

responsável apontado pela pessoa respondente.  Desse modo, perguntamos na 

questão 8 “Quem é o responsável pelo domicílio?”. Como resposta demos 

alternativa para Responsável I, Responsável II e Responsável III. Nas questões 

9 e 10 pedimos que identificasse a escolaridade e empregabilidade do 

responsável I, Responsável II e Responsável III. A opção por essa alternativa 

não alterou o teor da questão e garantiu aqueles/as que consideram ter mais de 



uma pessoa responsável por seu domicílio a alternativa de manifestar caso 

assim entendessem. 

As questões 1 e 7 foram desdobradas em duas cada uma, para que as 

informações acerca de cidade e bairro (questão 1) e se tem filhos e quantos 

(questão 7) fossem processadas separadamente permitindo separação das 

respostas fechadas das abertas que cada questão continha. Desse modo, o 

questionário ficou com 51 questões. 

A pesquisa foi aplicada aos 798 estudantes regularmente matriculados no 

ano letivo de 2020. Com o início das Atividades Educacionais Não Presenciais 

Emergenciais - AENPE, orientadas pela resolução nº 19/2020 do Conselho 

Superior desta instituição, os/as estudantes retornaram às atividades educativas 

de modo remoto a partir de 13 de outubro de 2020, o que nos fez antecipar o 

encerramento da etapa de coleta de dados. Considerando os objetivos descritos 

no projeto, reconhecemos que a manutenção da coleta/recepção dos 

questionários após início das atividades remotas e com a concessão de tablets 

e pacotes de dados fornecidos pelo instituto, como estratégia de inclusão de 

estudantes nas atividades remotas, teríamos realidades distintas de pesquisa de 

campo, o que configura alterações nos dados. Desse modo, entendemos que o 

trato com a amostra passaria a ser de caráter aleatório. Obtivemos retorno de 

202 questionários respondidos e com TCLE e TALE assinados, que se 

configuraram na seguinte distribuição: 

 

Tabela 1- Distribuição de respondentes por curso/modalidades 

Cursos/ 

Modalidades 

Segurança do 

Trabalho 

% Informática % Edificações % Total % 

Integrado 49 24 48 24 92 46 190 94 

Subsequente 04 2 05 2 04 2 12 6 

Total 53 26 53 26 96 48 202 100 

 

Mesmo considerando que pela forma de coleta os dados não podem ter 

caráter de amostragem probabilística, portanto, não podem ser universalizados 

para o coletivo de toda comunidade discentes, reconhecemos que eles indicam 

como uma parcela dessa comunidade vem enfrentando os desafios que a 



COVID19 impôs à realidade de cada estudante. Cabe considerar que as pessoas 

respondentes são predominantemente (94%) dos cursos da modalidade 

integrado com prevalência do curso de Edificações. Nesse sentido, salienta-se 

que as condições apontadas no relatório poderão não traduzir cenários mais 

aproximados dos desafios vividos por discentes do subsequente. Entretanto, é 

salutar destacar que, justamente por sua singularidade, os dados dos/as 

estudantes dos cursos subsequentes, quando destoam do conjunto de respostas 

merecem atenção, pois indicam possíveis especificidades inerentes ao público 

destes cursos. 

Outro aspecto a se considerar como foco de atenção é se a aderência de 

alguns cursos/modalidades estão interligados com condições de acessibilidade 

digital dos estudantes e familiares ou de integração dos/as mesmos/as com a 

escola. Tal aspecto não pode ser ratificado pela pesquisa em curso, mas é fator 

de questionamento que fazemos e que poderá impactar na aderência dos/as 

estudantes a qualquer proposta de ensino remoto. 

Ainda por conta do retorno das atividades educacionais - AENPES, as 

pesquisadoras passaram a integrar comissões de organização do trabalho 

pedagógico e de acolhimento de discentes, o que demandou redução no ritmo 

de compilação e análise de dados. Assim, o cronograma do projeto sofreu 

ampliação em outras ações, conforme apontamos na nova versão do projeto e 

encaminhada via Emenda.  

Outra alteração realizada no projeto foi a necessidade de supressão do 

objetivo "d) construir um ambiente virtual para divulgação de resultados da 

pesquisa que possam auxiliar a comunidade acadêmica na construção de 

medidas protetivas e preventivas contra danos da pandemia". O projeto contou 

com bolsistas e estagiários até dezembro do ano de 2020. A partir de então, as 

pesquisadoras são as únicas agentes atuantes no projeto. Por esta razão, 

compreendemos como mais viável divulgar os resultados via canais e 

atividades oficiais do campus ao invés de criar espaço específico de divulgação 

dos resultados. 

A construção do trabalho exigiu da equipe além de reuniões virtuais 

periódicas, algumas ações para consolidação da proposta: 

• Cadastramento do projeto no Sistema Unificado de Administração 

Pública - SUAP; 



• Inscrição de projeto para inclusão de bolsistas via projetos Universais de 

auxílio financeiro integrante da política de assistência estudantil; 

• Inclusão da atividade como espaço de estágio no Curso Técnico de 

Informática Integrado ao Ensino Médio; 

• Seleção de bolsistas e de estagiários; 

• Elaboração de plano de trabalho para bolsistas; 

• Elaboração do programa de informática com supervisão de professor 

Colaborador do Curso Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio; 

• Construção do instrumento (questionário) em formulário google forms; 

• Aplicação de pré-testes; 

• Reuniões com pais e responsáveis para apresentação do projeto e das 

etapas de aplicação, uso das chaves de acesso, TCLE e TALE; 

• Criação de e-mails, grupos de WhatsApp para disparos, monitoramento 

de retornos dos questionários; 

• Construção de banco de dados; 

• Elaboração de relatórios de bolsistas; 

• Construção de oficinas e mesa de debates sobre a pesquisa (em 

andamento); 

• Apresentação do trabalho em Seminário agendado para 09 de junho de 

2021. 

• Elaboração de relatórios parcial e final. 

Durante toda a pesquisa, além dos números de telefones das 

pesquisadoras responsáveis, ficaram disponíveis canais de comunicação como 

e-mails e grupos de WhatsApp. Também ficaram disponíveis setores da escola 

como Coordenação Multidisciplinar de Apoio à Permanência Estudantil - 

COMAPE que conta com o trabalho de um profissional da área de psicologia.  

Foi notado que alguns responsáveis tinham dificuldades para dominar o 

uso de tecnologias. Como medida de atenção mantivemos contato 

individualizado para explicação e orientação nos passos indicados para que as 

pessoas efetivasses a aceitação ou não aceitação de participação na pesquisa.  

Durante toda a pesquisa não se identificou a indicação de prejuízos por 

parte dos participantes. Também não foram anotadas quaisquer reclamações 

quanto ao tempo de duração do questionário ou manifestação de 

constrangimento por parte dos discentes e responsáveis. 



  Destacamos que a entrega do relatório, após o começo das atividades 

pedagógicas, traz dados que já são notados pela comunidade acadêmica. 

Entretanto, compreendemos que a análise dos mesmos, salienta aspectos que 

perduram e que ainda necessitam de um enfrentamento mais consistente por 

parte da gestão e dos/as docentes. Além disso, o relatório registra um tempo de 

vida-escola marcado pelo evento histórico da pandemia e a escuta analítica das 

informações oferecidas por estudantes que atenderam ao chamado da pesquisa, 

deve constar em documentos da instituição. Assim, consideramos poder 

contribuir com este aspecto e com as inferências que fazemos com intuito de 

qualificar as ações realizadas pelo coletivo de profissionais dessa instituição. 

 

 

2 DESCRIÇÃO DAS DIMENSÕES/VARIÁVEIS DA PESQUISA 

  A pesquisa organizou a coleta de informações em 03 dimensões: 

aspectos socioeconômicos dos discentes, conhecimento sobre a COVID19 e 

impactos da COVID19 sobre o cotidiano e a rotina de estudos.  

 

2.1 Características dos aspectos socioeconômicos dos discentes 

pesquisados 

O perfil se caracteriza por 28 variáveis em torno do domicilio, faixa etária, 

sexo/gênero, cor/raça, religião, estado civil, filhos, responsáveis por domicílio e 

suas respectivas escolaridade e condição de empregabilidade, renda, acesso a 

programas de benefícios sociais, condições de moradia e acesso à rede de 

internet. 

 Quanto aos municípios em que residem, 45% dos/as discentes relatam 

residir em Ilhéus, 23% em Itabuna, 7,5% em Camacan e 7,5% Ibicaraí. Ainda 

foram apontados municípios de Itacaré, Itajuípe e Lomanto Junior, Floresta Azul 

com 2,5% de residente em cada, e os demais municípios juntos indicam 7% do 

público residente.  

Quanto à faixa etária, 74% dos/as discentes são menores de 18 anos, 

retratando um perfil de respondentes como adolescentes, portanto, sem 

autonomia jurídica e econômica. Os dados mostram que são 

predominantemente do ensino médio integrado, visto que esse é também o 

público mais atendido pelo campus. Quanto ao sexo/gênero dos discentes, 51% 



se declaram do sexo/gênero masculino e 49% feminino, revelando um equilíbrio 

nessa questão com leve predominância para o sexo masculino. Quanto a 

cor/raça/etnia, a maioria de 79% se autodeclaram pardos e pretos e 3% 

indígenas, o que consolida dados do Censo IBGE 2020 (IBGE, 2010) que aponta 

a população baiana na faixa etária aqui pesquisada predominantemente parda e 

preta. 

Quanto à religião/culto, 57% declaram seguir algum tipo de religião/culto 

e 43% não seguem nenhuma religião/culto. Dentre as religiões/cultos, 53 % 

declararam praticar alguma religião de matriz cristã. Quanto ao estado civil, 93% 

se declaram solteiros/as e 94% não possuem filhos.  

Quanto aos/às responsáveis pelo domicílio, a pesquisa apresentou três 

possibilidades (Responsável I, II e III), por terem domicílios com mais de uma 

pessoa responsável. Neste sentido, os discentes apontam que as 

mulheres/mães são as responsáveis principais pelos domicílios, 52% dos/as 

entrevistados/as disseram que as mães são as responsáveis 1, contra 35,5% 

que relatam que são os pais, 5% são eles/as mesmos/as, 1,5% tios/as e 6% são 

outros/não respondeu  

Ao destacar o perfil dos/as 12 estudantes do subsequente, observa-se 

que a maioria (7) é do sexo feminino e todas declararam serem pretas ou pardas, 

com filhos/as sendo que 5 dessas são as únicas responsáveis por seus 

domicílios, apontando aqui a presença da mulher negra, trabalhadora e com a 

responsabilidade de prover a família no público subsequente. 

Quanto à renda familiar, 31% possuem até 01 salário-mínimo e 57% têm 

renda entre 01 e 05 salários-mínimos, entretanto 52% indicaram que houve 

perda de renda, sendo em maioria justificada por perda de emprego. Tal dado 

se soma ao fato de que 41,5% dos/as estudantes respondentes declararam ter 

algum auxílio da política de assistência estudantil da instituição e que 57%, 

independentemente de ter diminuído a renda ou não, afirmaram que em seus 

domicílios há muita ou alguma dificuldade para manter despesas mensais.  

Quanto à moradia, 50% moram em casa própria ou financiada. As 

residências demonstraram predominância das seguintes características: 95,5% 

têm 1 cozinha, 45% têm dois quartos e 36% têm três quartos, 57% têm 1 

banheiro com vaso e descarga, 84% têm 1 sala, 66% têm 1 garagem, 45,5% têm 

quintal. Quanto aos serviços públicos, 87% têm lixo coletado diariamente, 67% 



têm acesso a esgoto ou rede pluvial, 92 % têm acesso a água encanada, 91% 

são feitas de alvenaria. 

Quanto ao acesso à internet, 61% afirmaram ter internet com conexão 

estável e 39% têm internet instável ou não têm internet. Em relação aos 

dispositivos, 87% dos/as estudantes têm celular próprio e 26% têm computador 

próprio.  

Ao cruzar os dados acima, considerando os/as estudantes que declaram 

ter perdido renda durante a pandemia, 42% não tem acesso a nenhum tipo de 

auxílio e 41,5% têm auxílio direto dos programas da Política de Assistência 

Estudantil - PAE. Desses/as estudantes que perderam renda, 44% declaram ter 

conexão de internet instável. 

 

2.2 Conhecimento sobre a COVID-19 

 O conjunto de 10 variáveis dessa dimensão se organizou considerando 

conhecimentos que os/as estudantes têm sobre a pandemia, hábitos de 

prevenção, identificação de sintomas, se ele/ela foi infectado, se teve algum 

familiar infectado ou precisou de serviço de saúde, se houve morte no ambiente 

familiar por causa da COVID19, quais aspectos da vida do/a estudante foram 

mais afetados e se houve práticas de distanciamento social. 

Em relação ao conhecimento sobre a pandemia 99,5% das pessoas 

respondentes afirmaram que têm ciência do momento que vivemos. Dos hábitos 

de prevenção foram identificadas com mais frequência o uso de álcool em gel 

apontada por 45%, uso de máscaras por 71%, lavar as mãos por 39% e manter 

distanciamento social por 37% dos/as respondentes. Ainda sobre o 

distanciamento social, apesar do número de 37% indicar essa como medida de 

prevenção, 53% dos/as respondentes afirmaram seguir completamente as 

recomendações de distanciamento, havendo, portanto, um número ainda 

expressivo de 46% que afirmaram apenas seguir em parte essa recomendação 

sanitária. 

Sobre o conhecimento de sintomas da COVID19 foram indicados com 

maior frequência a falta de ar (100%), febre (69%), tosse seca (49,5%) e dor no 

corpo (51,5%).  Sobre ter sido infectado/a apenas 8% afirmaram ter contraído o 

vírus, mas 30% disseram não saber se teria sido infectado/a ou não. Entretanto, 

50% do público respondente afirma que alguém da família foi infectado pela 



COVID19 e que destes, 38% disseram ter buscado serviço de saúde pública. 

Quanto ao falecimento de pessoas por causa da COVID19, 8% atestam ter 

perdido algum familiar 

 Ao serem perguntados como a COVID19 afetou a vida dos/as discentes 

foi indicado com maior frequência a redução de renda (19%), o desemprego 

(16%), o convívio social (14%), ansiedade (11%) e estudos acadêmicos (10%). 

Chama atenção aqui o número baixo de estudantes que indicaram impacto nos 

estudos acadêmicos, posto que todos/as estavam sem aulas até o momento da 

pesquisa. Por outro lado, foi identificado na dimensão posterior, dados que 

divergem desse aspecto o que nos leva a entender que a dimensão acadêmica 

aqui interpretada pelos/as respondentes não se refere diretamente as suas 

rotinas de estudos escolares. 

 

2.3 Impactos da COVID-19 sobre hábitos 

  A dimensão em questão observou 13 variáveis na coleta de dados. Foram 

observadas lugares de frequência durante a pandemia, pessoas e meios de 

interação com pessoas, contatos com colegas do IFBA, impactos na rotina de 

estudos, tempo médio diário de estudos, realização de alguma atividade 

encaminhada por docentes, existência de ambiente adequado de estudo, acesso  

e meios à informação/comunicação com o IFBA/ Campus Ilhéus, estratégias 

diante a suspensão de atividades, percepção sobre a escola pós-pandemia e 

dificuldades para se manter estudando pós-pandemia.  

Em relação a frequência a lugares durante a pandemia, 45% indicaram 

que frequentavam casa de familiares e amigos e 88% frequentavam serviços 

essenciais. Revelam que pai/mãe e irmãos/ãs são as pessoas com quem mais 

mantiveram frequência com índices de 21%, mas também são apontados 

avós/avôs 10%, amigos 10%. Outros familiares como tios, primos respondem 

por 13% das pessoas com quem os/as estudantes mantiveram contato. 

Sobre os meios pelos quais mantiveram contato, 88% indicam que o 

contato foi presencial e 67% indicaram o uso de plataformas de comunicação 

como WhatsApp, consolidando então a informação de que os/as respondentes 

se mantiveram em maior tempo em seus lares, com núcleo familiar. 

Sobre contato com colegas do IFBA entre muita e pouca frequência, 73% 

afirmaram que mantiveram esse contato. Esse dado contraria o fato de apenas 



12% indicar que teve relação com amigos, porém coincide com a informação da 

frequência do uso de plataformas de comunicação. 

Sobre impactos na rotina de estudos, 90% afirmaram que sofreu muito 

impacto e 49,5% afirmaram que manteve rotina acima de 5 horas diárias de 

estudos, e 27% disseram que se dedicaram entre 30 minutos e 1 hora por dia 

para estudos. Sobre realizar atividades encaminhadas por docentes, estratégia 

adotada pelo campus no primeiro semestre do começo da suspensão de aulas, 

70% afirmaram não realizar. Dos 26% que confirmaram realizar alguma atividade 

enviada por docentes, as disciplinas apontadas com maior frequência foram 

matemática com 22%, biologia com 18% e português com 15%. Sobre a 

percepção se o ambiente doméstico é adequado para estudos, 71% dos/as 

estudantes afirmaram ter um ambiente adequado. 

Em relação as principais fontes de acesso à comunicação/informação 

com o campus, as redes sociais do Instagram e Facebook foram indicadas com 

75% de frequência, sendo acompanhadas pelo site oficial com 29% e WhatsApp 

com 24%. Nessa direção, as redes sociais foram indicadas com 72% como 

melhor canal de comunicação/informação dos/as discentes com o campus. 

Sobre estratégias diante a suspensão de atividades, as aulas online foram 

apontadas como opção por 71% dos/as respondentes e o envio de exercícios 

por 58%. Chama atenção o dado de que 70% dos/as discentes respondentes 

afirmarem que pós-pandemia percebem que as a escola não voltará a rotina 

anterior e 18% indicaram dificuldades para pensar nesse retorno, sendo 

apontados como maior dificuldade, o transporte com 26%, situação financeira 

com 21%, e a relação de aprendizado com a escola ,37% das indicações. 

 

3 ANÁLISES DOS DADOS 

 O perfil socioeconômico descrito caracteriza o grupo discente 

respondentes em sua maioria como adolescentes, portanto, sem autonomia 

jurídica e econômica, majoritariamente pretos/as e pardos/as, cristãos/ãs, 

solteiros/as, sem filhos e tem seus lares, a maioria, as mulheres mães como 

responsáveis. A renda da maioria está entre 01 e 05 salários-mínimos, entretanto 

houve perda de renda familiar para a maioria, com destaque para desemprego 

como fator dessa diminuição de renda. Em maioria, moram em casas de 

alvenaria, entre 4 e 6 cômodos, com acesso à rede pública de esgoto, água, 



energia e acesso a rede de internet. Possuem um celular próprio.  Tal perfil geral, 

entretanto, não esconde a necessidade de observarmos algumas relações que 

estabelecemos entre os dados. Nesse sentido, elencamos 4 aspectos para esta 

análise: renda, desenvolvimento da sociabilidade, acesso à comunicação e 

atividade educacional 

A primeira observação é sobre a questão da renda. Conforme apontado, 

42% dos estudantes não têm acesso a nenhum tipo de auxílio e destes, 41% 

dos/as estudantes têm auxílio direto dos programas da Política de Assistência 

Estudantil. 50% do público respondente afirmaram ter renda familiar diminuída. 

Os dados mostram, assim, que uma grande parte dos estudantes são pessoas 

que possuem dependência ou estão em situação de necessidade de auxílio 

financeiro.  

Outro aspecto suscitado nos relatos foi a inserção de muitos/as desses 

jovens em situações de trabalho temporários, tal como observamos no 

depoimento feito pelo/a Estudante A (Dados da Pesquisa, 2020) ao afirmar que 

“consegui um trabalho de recadastramento de imóveis, inclusive eu queria pegar 

um certificado para completar minha carga horário de estágio”. Apesar de não 

ser revelado nas questões fechadas, os relatos reverberam dinâmicas de 

reorganização da rotina de estudantes que pode ter sido provocada pela 

diminuição de renda familiar como os dados apontaram.  Notamos ainda que a 

inserção em uma atividade temporária, não excluiu a preocupação com a 

continuidade dos estudos como lemos no depoimento acima.  

Nessa direção, o destaque dado na leitura dos dados acerca das 

estudantes mulheres dos cursos subsequentes, pode indicar um alerta à escola 

sobre riscos de possíveis abandono/evasão, considerando a questão da 

vulnerabilidade que elas podem sofrer em cenário de pandemia e retração 

econômica, conforme indicam análises sobre o tema1. Tal análise também pode 

se estender aos próprios/as estudantes do integrado considerando que 52% 

responderam ter as mães como responsáveis I de seus domicílios e há indícios 

 
1 Ver dados em https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/03/10/com-12-milhao-de-desocupados-

bahia-tem-maior-indice-de-desempregados-no-pais.ghtml 

 

https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/03/10/com-12-milhao-de-desocupados-bahia-tem-maior-indice-de-desempregados-no-pais.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/03/10/com-12-milhao-de-desocupados-bahia-tem-maior-indice-de-desempregados-no-pais.ghtml


de uma entrada precoce e precarizada no mercado de trabalho por parte dos/as 

jovens.  

A situação analisada requer atenção, posto que podemos estar assistindo 

a ampliação de um cenário apontado por Santos (2007), no qual os sujeitos 

divididos em dois sistemas - de desigualdade e de exclusão – são transferidos 

entre um e outro conforme a descartabilidade dos humanos impostas pelo 

sistema-mundo (GROSFOGUEL, 2019) no qual a centralidade está no acúmulo 

de riqueza, na geração de modos de exploração e proteção do capital. Nessa 

direção, o nível de pobreza e de vulnerabilidade socioeconômica tende a agravar 

um quadro que estava sendo produzido pelo avanço de medidas de restrição de 

investimentos públicos no Brasil, com base na Emenda Constitucional 95/2017. 

Assim, a pandemia revela o que Santos (2020) qualifica de Normalidade da 

exceção, ao constatar que a pandemia vem apenas agravar uma situação de 

crise a que a população mundial tem estado sujeita. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, de 2008, já 

apontava que 41,9% dos jovens entre 16 e 17 anos de idade trabalhavam. 

Observando a faixa etária de pessoas entre 10 e 17 anos, a PNAD indica que 

77,1% residem em moradias cuja renda per capita mensal é de, no máximo, um 

salário-mínimo, e 91,7% vivem em residências cuja renda mensal de cada 

indivíduo não ultrapassa dois salários-mínimos. Os dados indicam que 58,6% 

das crianças e adolescentes de 5 a 15 anos de idade contribuem com mais de 

10% do rendimento familiar, e 15,4% são responsáveis por mais de 30% do 

orçamento dos residentes no domicílio.  Assim, o fator renda é significativo para 

manutenção de crianças em atividade educacional, pois, a falta de renda por 

parte dos adultos, levam crianças e jovens a abandonarem sua escolarização.   

Apesar de análises que revelam o desafio ainda muito grande de 

universalização do Ensino Médio (RIBEIRO, 2014), até a metade da última 

década, tínhamos um crescimento em taxas de matrícula nessa etapa da 

educação básica, o que apontava um movimento em curso que vinha se 

desenhando no país de ampliação de diretos, com destaque em tela pela 

ampliação de acesso a jovens ao Ensino Médio.  Nesse cenário, a Rede Federal 

apesar de representar um percentual de 1% em 2013 (RIBEIRO, 2014), as 

matrículas passaram de 583.843 em 2003 para 1.137.951 em 2013. Por outro 



lado, entre 2016 e 2019 aponta-se uma redução de 8,2% de matrículas no ensino 

Médio e profissional no país, conforme dados do Censo 20202  

A perda de renda de muitas famílias tem sido tônica no Brasil e no mundo. 

Nesse sentido, os dados do campus mostram um indício de que as famílias de 

nossos/as jovens também têm sido afetadas por este aspecto, e que a iminência 

de perdas de estudantes é algo a se observar pela escola.  

Outro aspecto importante a ser destacado é sobre o desenvolvimento 

da sociabilidade. Observando os dados, eles revelam que os/as estudantes 

possuem informações sobre a pandemia, bem como reconhecem medidas de 

prevenção e sintomas da doença. Ainda assim, 50% dos/as respondentes 

afirmaram ter tido algum familiar infectado e identificam como efeito da pandemia 

perda de renda, desemprego, mudança no convívio social e até desenvolvimento 

de ansiedade.  

A consciência do agravamento da situação de crise sanitária é revelada 

pelos/as estudantes respondentes ao observamos que indicam que a 

convivência social ficou restrita ao convívio familiar e que apesar da manutenção 

do contato com os colegas, este se deu de forma predominantemente via 

plataformas de redes sociais. A leitura dos dados se integra a depoimentos 

coletados nos questionários, tal qual o/a Estudante B (Dados da Pesquisa, 2020) 

relatou “Eu sinto falta da escola e do apoio psicológico que tinha lá. Me sinto só, 

angustiada e entediada. A pandemia me prejudicou. Além das questões 

acadêmicas, socialmente, a interação social tem sido difícil”.  

 O depoimento apontado pela aluna revela aspectos captados na leitura 

de outros relatos que apontam também para dificuldades no convívio doméstico. 

Consideramos preocupante, sobretudo pelo perfil dos respondentes, que a 

percepção da crise financeira, bem como conflitos familiares que foram 

apontados nos relatos que foram desde brigas intensas até expulsão de 

adolescentes de casa de parentes, apontam que os/as jovens com idade entre 

15 e 17 anos estão sendo expostos às diversas situações de violência e de 

 
2 Dados extraídos em  https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-01/censo-escolar-

2020-aponta-reducao-de-matriculas-no-ensino-

basico#:~:text=Foram%20registradas%207%2C6%20milh%C3%B5es,17%20anos%20frequenta%20a%20

escola. Acesso em 03 maio de 2021. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-01/censo-escolar-2020-aponta-reducao-de-matriculas-no-ensino-basico#:~:text=Foram%20registradas%207%2C6%20milh%C3%B5es,17%20anos%20frequenta%20a%20escola
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-01/censo-escolar-2020-aponta-reducao-de-matriculas-no-ensino-basico#:~:text=Foram%20registradas%207%2C6%20milh%C3%B5es,17%20anos%20frequenta%20a%20escola
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-01/censo-escolar-2020-aponta-reducao-de-matriculas-no-ensino-basico#:~:text=Foram%20registradas%207%2C6%20milh%C3%B5es,17%20anos%20frequenta%20a%20escola
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2021-01/censo-escolar-2020-aponta-reducao-de-matriculas-no-ensino-basico#:~:text=Foram%20registradas%207%2C6%20milh%C3%B5es,17%20anos%20frequenta%20a%20escola


estresse, o que certamente se configura como impacto relevante causado ou 

ampliado pelo cenário em questão.  

É fundante conhecer como as consequências do sistema-mundo, estão 

nesse contexto, afetando as vidas da comunidade discente e docente. Pensar 

em uma forma de produzir educação, encontros que gerem conhecimento, 

afetos e sentidos para os sujeitos, quer no campo político, social ou existencial, 

requer que superemos a condição de sociedade zumbi (KRENAK, 2019). Para 

tanto é preciso gerar formas criativas de adentrar no mundo pós-pandemia e 

reconectarmos em um projeto educacional que faça sentido diante dos desafios 

da vida cotidiana que atravessa toda a comunidade escolar e a comunidade em 

geral.  

Nessa direção, entendemos que pensar dinâmicas possíveis de 

funcionamento da escola em um contexto pós-pandemia, é salutar também, para 

definirmos um projeto político que se (re)conecte com a comunidade, posto que 

o espaço público está de algum modo interditado, é fundamental (re)construir um 

projeto educativo que empodere as comunidades na luta contra o esse modelo 

de sistema-mundo. 

Tais lutas perpassam pela construção de um ambiente saudável, que 

respeite as condições sanitárias, mas onde a coletividade seja pensada como 

categoria de inclusão, de responsabilização e de construção coletiva, através 

das brechas, das fissuras que nos permitam re-existir (WALSH,2013) ante a 

possibilidade de aprofundamento da lógica do sistema-mundo. 

O terceiro aspecto por nós observado é acerca do acesso à 

comunicação e informação. Diante o cenário pandêmico os dados revelam que 

o uso da internet e das plataformas de redes sociais se tornaram um caminho 

central para comunicação e acesso à informação, bem como para manutenção 

de vínculos com os colegas.  

Nesse sentido, cabe destacar que apesar de 61% dos/as estudantes 

respondentes afirmarem ter conexão estável, ainda há um contingente de 39% 

com dificuldades de acessar a internet. Esse é um fator que pode impactar na 

sociabilidade e construção de vínculos como já avaliamos no momento anterior. 

Além disso, pode ser aspecto que afeta a recepção de informação e orientação 

acerca de qualquer planejamento de retorno e efetivação das aulas para um 

número considerável de estudantes. Se observarmos o número, isso pode levar 



ou acentuar razões para um quadro de evasão e de não-aprendizagem de 40%, 

índice que extrapola os números já preocupantes de evasão nessa etapa de 

educação básica, conforme dados do Censo Escolar, portanto, de exclusão e 

comprometimento de futuro acadêmico e profissional de muitos/as jovens. 

 Destaca-se que, dos/as estudantes que perderam renda, 44% declaram 

ter conexão de internet instável, o que revela ainda mais o risco de isso ser um 

obstáculo à participação efetiva desses/as estudantes nas atividades de retorno 

às aulas por meio remoto, apesar da alternativa de aulas online ser apontada por 

71% dos/as estudantes respondentes do questionário, e como revela o 

depoimento do/a Estudante C (Dados da Pesquisa, 2020) “Está sendo muito 

difícil para mim, pois sei que está acontecendo algumas atividades e eu não 

tenho internet para assistir”. 

É preciso considerar que a percepção sobre a necessidade de isolamento 

social e a opção por aulas online, denota que o cenário coloca a comunidade em 

geral, em especial, a comunidade estudantil “reféns” do sistema de informação 

e de comunicação digital/virtual. Assim, estar fora dessa rede implica em 

exclusão de diversas ordens, mas, sobretudo, educacional. 

Nessa direção, observa-se no campo da educação, que a lógica de 

desinvestimento com vistas a privatizações, a cassação do pensamento crítico, 

a desqualificação do espaço público e a narrativa de que as ferramentas 

tecnológicas podem ser um mecanismo de ensino e aprendizagem definitivo, 

substituindo a relação entre educando-educando e educador-educando, são 

modos operacionais desse sistema-mundo. Santos (2020, s/n) prevê que “o pós-

crise será dominado por mais políticas de austeridade e maior degradação dos 

serviços públicos onde isso ainda for possível”. 

Cabe destacar que não se trata de vilanizar o uso de ferramentas 

tecnológicas na educação. Elas estão ocupando um espaço importante, mas por 

isso mesmo, precisam ser pensadas com suas variáveis, que vão desde a 

possibilidade de exclusão, bem como na desertificação da atividade educacional 

O quarto aspecto por nós observado refere-se ao impacto sobre as 

atividades educacionais. Os dados apontam que 90% dos/as estudantes 

identificam ter sofrido impactos na sua rotina de estudos. Apesar de 50% 

afirmarem manter 5 horas ou mais de estudos diários, a condução dessa rotina 

se deu de forma dispersa. Tal análise se corrobora ao observarmos que há 



outras variações de tempos de estudos indicadas pela outra metade dos/as 

estudantes respondentes, apesar de um percentual de 61% afirmaram ter 

conexão com internet estável. Além disso, nos relatos foi apontado também que 

os/as jovens passaram a assumir outras atribuições em suas casas o que afetou 

horários e tempo disponível para atividade educacional como revela o relato do/a 

Estudante D (Dados da Pesquisa, 2020) “Minha maior dificuldade foi conseguir 

administrar meu tempo, apesar de tudo estar funcionando precariamente ainda 

tive certas responsabilidades que consumiam muito tempo”. 

Destacamos que apesar de 71% dos/as entrevistados/as afirmaram ter 

condições de estudo em seus domicílios, revela-se como contundente, os 

impactos de ordem emocional sobre os/as estudantes, como mostram os relatos 

que se seguem da Estudante E (Dados da Pesquisa, 2020) quando escreveu 

“Manter a rotina de estudos está sendo muito difícil, com tudo que estamos 

vivendo, é muito fácil ficarmos desanimados e desenvolvermos problemas 

psicológicos”.   

Tais impactos além de revelados nas narrativas como algo que angustia, 

desanima pode ser somada a outros indicativos já apontados nos dados, tais 

como situação de desemprego e diminuição de renda, baixa interatividade e 

sociabilidade, perda de familiares, entre outros. 

Outro fator que caracteriza o impacto da pandemia sobre as atividades 

educativas foi o fato de que, mesmo recebendo atividades dos docentes, 70% 

revelaram não as cumprir. Conforme orientações enviadas pela escola por meio 

de comunicações oficiais, foi solicitado que docentes enviassem às turmas 

atividades pedagógicas assim que o processo de distanciamento social foi 

instalado. Assim, o envio de trabalhos se deu de forma individualizada, de modo 

que cada docente organizou conforme critérios pessoais de seu programa de 

trabalho. De acordo com alguns depoimentos a percepção dos/as estudantes 

acerca da qualidade dessa dinâmica de trabalho educativo se expressou com 

disse a Aluna F (Dados da Pesquisa, 2020) “Perdi completamente o interesse 

nas atividades enviadas pelas professoras que por mais que estejam se 

esforçando tem ficado algo chato e cansativo”. Tal percepção é um indicativo de 

razões pelas quais um percentual elevado da comunidade estudantil que 

respondeu à pesquisa, desconsiderou esta ação não dando retorno aos/as 

professores/as. 



Além de terem tentado manter alguma rotina de estudo, de renunciarem 

realizar atividades isoladas e desconectadas de um programa da escola, somada 

a manifestação de que desejam aulas online e envio de atividades escritas pelos 

docentes, a leitura dos dados sugere que a comunidade estudantil, participante 

da pesquisa, manifesta interesse em ter um trabalho sistematizado de retorno 

em atividades remotas. Entretanto, salientamos que esse desejo de retorno não 

escamoteia que a rotina desses/as jovens têm sido de enfrentamentos de 

aspectos socioeconômicos e emocionais já analisados neste trabalho, o que 

implica a necessidade de se levar em consideração na elaboração de uma 

proposta pedagógica esses fatores. 

Por fim, o último impacto notado através dos dados coletados é a 

perspectiva de futuro educacional. É relevante o fato de 70% da comunidade 

estudantil participante da pesquisa atestar que possuem perspectiva de 

alteração na rotina escolar mesmo após pandemia. Esse fator é preocupante, 

posto que a incerteza do modo como a escola poderá atuar e adequar a 

organização do tempo e currículo pode gerar abandono dos cursos ou amplo 

pedido de convalidação de estudos sem a conclusão da formação profissional. 

esse aspecto certamente gera impactos nos objetivos da instituição, posto que 

a mesma oferta de cursos de natureza integrada, portanto, são organizados 

visando a formação em dois campos: a da educação básica e a 

profissionalizante. 

Ainda nessa direção, a localização geográfica do campus que o coloca à 

margem de uma rodovia federal, distante do centro das duas cidades que 

concentram 88% do público respondente, justifica a preocupação com transporte 

para frequência presencial. Além disso, mesmo em percentual menor, o Campus 

agrega estudantes de diversos municípios circunvizinhos que também são 

dependentes de transporte público ou de garantia de moradias em pensionatos 

ou casas de aluguel.  

Destaca-se que 37% dos/as estudantes se preocupam com o retorno às 

aulas no que tange ao acompanhamento ou seu desempenho pedagógico. 

Os/As estudantes revelam que esse tem sido fator de preocupação como narra 

o/a Estudante G (Dados da Pesquisa, 2020) ao dizer “Infelizmente tenho me 

sentido muito improdutiva em questões de vida pessoal e principalmente vida 

acadêmica. Tenho medo de não conseguir voltar a ter o mesmo ritmo de estudos 



ou ser incapaz de obter conhecimento mesmo tendo meios para isso”. Nessa 

narrativa visualizamos a inquietude manifesta com sentidos de autoconfiança e 

com o futuro escolar, o que aponta a necessidade de uma política educacional 

de retorno de apoio pedagógico e emocional. 

Diante os dados compreendemos a relevância da escola pensar seus 

processos curriculares, bem como tempos e espaços de formação. Só um 

projeto educacional que estabeleça uma escuta e um olhar atentos às demandas 

dos sujeitos da escola pode construir estratégias de resistências que nos 

permitam (re)pensar o modelo educacional proposto. Consideramos ser um 

desafio, antes mesmo do contexto pandêmico, a integração de saberes, a 

formação para uma perspectiva do trabalho omnilateral e para o reconhecimento 

do direito das diversas formas de produção das existencialidades humanas, ou 

seja, da diversidade. Nessa direção, salientamos que esse objetivo também 

atravessou as reflexões de discentes, com externou a/o Estudante H  

Durante esse período, está sendo de muita reflexão. Acredito que 
não deveríamos focar tanto na parte ruim é sim filtrar algo de bom 
dessa pandemia, por muito tempo paramos de se importar com o 
outro ou com a natureza, nos gestos de demonstração de afeto. 
E agora, tudo isso foi nos tirado...tínhamos tudo nas mãos e não 
nos importávamos e hoje tudo que mais queríamos era poder ter 
esses e outros direitos. Então, tenho aproveitado para curtir mais 
com quem está em isolamento total comigo, um momento 
espiritual com Deus, buscar algumas experiências nos estudos e 
através de ligações conversar e passar uma mensagem de afeto 
àqueles que amo. Pois a vida nos pega de surpresa e muitas 
vezes não nos dá nem tempo de dar um último abraço. 

(Dados da Pesquisa, 2020). 

 
Compreendemos que no contexto atual, as demandas por estas 

concepções que podem orientar o projeto da Educação Profissional, se tornam 

ainda mais exigidas, porém, não menos incertas. Um dos aspectos para que 

inicialmente possamos compor um projeto nessa direção é compreendermos 

quais formas possíveis de integrar todos e todas as estudantes nesse processo. 

Segundo aspecto a ser pensado, é como gerarmos uma educação que, diante 

do conhecimento histórico acumulado, visto como válido, e que nos trouxe até 

aqui, seja capaz também de problematizar suas consequências, e transformar 

isso numa viragem epistemológica, cultural, ambiental, civilizacional que se torne 

um novo senso comum (SANTOS, 2020). 



Nessa direção entendemos que há algumas saídas anunciadas, mas 

defendemos que qualquer que seja esta, precisa ser pensada como uma 

construção coletiva, constituída pelas necessidades formativas da comunidade 

acadêmica e social e que possam legitimar as ações a serem desenvolvidas a 

partir da compreensão da realidade em análise. 

 

4 CONCLUSÕES 

 Diante das análises levantadas, apontamos abaixo algumas conclusões e 

inferências diante a realidade apresentada. Ratificamos que a leitura aqui 

proposta é parcial diante à complexidade da realidade em evidência, bem como 

pelo escopo da proposta feita e do alcance de coleta de informações que se 

restringiu a um número parcial da comunidade estudantil, a uma amostra não 

probabilística de cunho aleatório e concentração dos respondentes no Ensino 

Médio Integrado. Ainda assim, entendemos que o relatório se insere como mais 

uma leitura do cenário vivido por todos/as nós e que somado a outros 

instrumentos institucionais, pode colaborar para a construção de propostas 

durante e pós-cenário de distanciamento social e pandemia. Assim, apontamos 

na conclusão: 

1- A dimensão econômica vista a partir da renda familiar é fator de preocupação 

tanto para saúde emocional dos/as estudantes, bem como de sua 

manutenção na atividade educacional; 

2- Diante o grau de vulnerabilidade observado e do alcance da rede de proteção 

de benefícios sociais, indica-se estabelecer um acompanhamento ou revisão 

do PAAE ou observar os casos de estudantes que não estão 

contemplados/as em nenhuma política pública de assistência, quer seja via 

escola ou não. 

3- É preciso observar para momento imediato, bem como momento posterior a 

ampliação de ações que fortaleçam laços de afetos positivos, de redes 

colaborativas de aprendizagens e de convivência. A escola precisa ser um 

espaço, virtual ou presencial, de acolhimento, de sentir-se bem. É preciso 

repensar o currículo também como espaço onde haja encontros para falar da 

vida, das emoções, para o lúdico, produzir arte e expandir situações de 

amorosidade; 



4- A instituição precisa agir junto aos poderes públicos do executivo municipal, 

estadual e federal no que tange a ampliação de rede de acesso à internet, 

bem como discutir a reordenação de recursos para ampliação destes via 

programas da escola. A falta de acesso à rede de comunicação é 

possivelmente fator de forte influência na produção de abandono escolar; 

5- Organizar uma proposição de trabalho para uma atuação imediata que 

promova integração da ações e que transpareça à comunidade estudantil 

segurança jurídica de que haja validade no processo educacional 

desenvolvido, mesmo em cenário de distanciamento social. Em paralelo, é 

fundamental construir um trabalho de acompanhamento pedagógico de 

discentes, que estabeleça organização curricular e objetivos de 

aprendizagens, respeitando tempos distintos entre as séries e o tempo de 

previsão de permanência dos sujeitos na instituição. Assim, é preciso 

observar ações de curto e médio prazo que reduza ao máximo o impacto 

sobre as dificuldades de aprendizagens constitutivas do momento em 

questão; 

6- Construir uma avaliação sobre o modelo vigente – disciplinar, classificatório, 

eurocêntrico-, para promover uma reforma curricular e uma análise da 

proposta pedagógica dos cursos que observe como tal modelo já não 

responde às necessidades dos/as estudantes.  

7- Organizar coletivos docentes em processo de formação, tendo como 

centralidade a reflexão sobre as aprendizagens experienciais que produziram 

sentidos sobre o processo educacional e os modos como estes podem 

reverberar em propostas de ensino, extensão e pesquisa; 

Para finalizar queremos trazer também aqui nossa análise acerca de 

outras contribuições que a pesquisa direta ou indiretamente produziu, bem como 

anotar lacunas e possibilidades que ela traz. 

A pesquisa mesmo na sua etapa inicial constituiu-se como um dos 

primeiros contatos da escola após o distanciamento social estabelecido pelas 

medidas sanitárias adotadas no estado e no país. Nesse sentido ela promoveu 

inicialmente contato com a comunidade discente que estava dispersa. 

Gerou também articulação com atividades da promoção da Política de 

Assistência Estudantil, criando espaço para inclusão de 3 bolsistas, além de 

aprendizagem de iniciação à pesquisa. Do mesmo modo, criou espaço para 



estágio de dois estudantes do 4º ano do Curso Integrado de Informática, 

colaborando também como ambiente acadêmico de formação técnico 

profissional. 

Além do presente relatório que já consta de análise e sugestões de 

ações, salientamos que em termo de produção científica, o trabalho contribuiu 

para formação de iniciação científica de estudantes, tal qual expressam os 

relatórios entregues junto à Coordenação de Pesquisa e Extensão e expostos 

durante a participação dos bolsistas no Seminário Interno de projetos 

universais com apresentação dos documentos. 

Além disso, prevê-se como ação de divulgação e debate acadêmico do 

trabalho desenvolvido a participação do Grupo de Pesquisa no Seminário de 

Grupos de Pesquisa da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da 

instituição e na atividade Interdisciplinar a ser realizada pela área de Humanas 

no curso de Informática, em acordo com o calendário letivo. 

Reconhecemos que a pesquisa, além de lacunas comuns à análise 

interpretativa dos dados, também tem lacunas no que tange a questionamentos 

necessários ao entendimento da realidade, bem como na temporalidade em 

que o relatório chega à comunidade acadêmica. Mas, nessa mesma direção, 

ela aponta situações que ainda podem ser presentes e, portanto, merecem ser 

enfrentadas pela comunidade escolar.  
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PESQUISA IMPACTOS DA COVID 19 NA COMUNIDADE DISCENTE DO 
IFBA CAMPUS ILHÉUS 

MAPA DA SÍNTESE DOS RESULTADOS - Etapa 01 
 

Metodologia: pesquisa quali/quanti, etapa 01 - Método Suvey, questionário do 
google forms, Universo: estudantes matriculados no ano 2020.1 dos cursos 
integrados e subsequentes. Amostra não probabilística por conveniência 
composta por 202 estudantes (189 integrado e 13 subsequente). 
 
 
Questionário: dividido em 03 dimensões e 53 variáveis 
 

➢ Dimensão 01 – Perfil Socioeconômico (28 variáveis) 

 
VARIÁVEIS RESPOSTAS  ESTUDANTES 

Nº % 

1. Cidade onde residem Barro Preto 2 1 

Camacan 15 7,4  

Canavieiras 1 0,5 

Coaraci 2 1 

Floresta Azul 5 2,5 

Ibicaraí 15 7,4 

Ibirapitanga 2 1 

Iguaí 1 0,5 

Ilhéus 91 45 

Itabuna 47 23,2 

Itacaré 5 2,5 

Itaju do Colônia 1 0,5 

Itajuípe 5 2,5 

Itapé 1 0,5 

Lomanto Junior 5 2,5 

Mascote 1 0,5 

Santa Luzia 1 0,5 

Una 1 0,5 

Uruçuca 1 0,5 

2- Em qual bairro você 
reside?  

Bairros  

Barro preto Centro 2 1 

Camacan Centro 11 7,4 

Cidade Alta 1 

Frederico Borges 1 

Leoventura 1 

Nova Ipanema 1 

Canavieiras São Sebastião 1 0,5 

Coaraci Centro 1 1 

Jardim Cajueiro 1 

Floresta Azul Antonio Angelo 1 2,5 

Centro 3 

Valencinha 1 

Ibicaraí Cajueiro Velho 1 7,4 

Centro 9 

Luxo 1 

Sempre Viva 2 

Vila santa Isabel 2 

Ibirapitanga Centro 2 1 

Iguaí Centro 1 0,5 

Ilhéus Banco da Vitória 6 45 



Barra 2 

Barra de Itaípe 2 

Basílio 2 

Centro 3 

Cidade Nova 1 

Conquista 11 

Distrito Carobeira 1 

Esperança 8 

Hernani Sá 5 

Iguape 5 

Jardim Atlântico 3 1 

Jardim Savóia 4 

Malhado 6 

Nelson Costa 3 

Nossa S. Da vitória 12 

Olivença 2 

Outeiro 1 

Ponta da Tulha 1 

Pontal 1 

Salobrinho 3 

Tapera 2 

Teotônio vilela 8 

Teresópolis 1 

Itabuna Fátima 6 23,2 

Banco raso 1 

Califórnia 4 

Castália 1 

Conceição 2 

Jaçanã 1 

Jardim Grapiúna 1 

Jardim Primavera 2 

Jardim Vitória 1 

João Soares 3 

Jorge Amado 1 

Mangabinha 2 

N. Sra da Conceição 1 

Nova Jaçanã 1 

Pontalzinho 1 

Santa Inês 7 

Santo Antônio 3 

São Caetano 3 

São Lourenço 2 

São Pedro 1 

São Roque 1 

Urbis IV 1 

Vila Anália 1 

Itacaré Centro 3 2,5 

Pituba 1 

Santo Antônio 1 

Itaju do Colônia Centro 1 0,5 

Itajuípe Alto da Liberdade 1 2,5 

José de Anchieta 2 

Pitangueiras 1 

Santa Rita 1 

Itapé Entroncamento de Itapé 1 0,5 

Lomanto Junior Centro 4 2,5 

Luís Borel 1 

Mascote São João do Paraíso 1 0,5 



Santa Luzia Centro 1 0,5 

Una Centro 1 0,5 

Uruçuca Sargi 1 0,5 

3. Idade 14 anos 1 0,5 

15 anos 23 11,3 

16 anos 70 34,6 

17 anos 56 27,7 

18 a 29 anos 43 21,2 

30 a 49 anos 9 4,4 

4. Sexo/Gênero Feminino 98 48,5 

Masculino 104 51,5 

5. Cor/Raça/Etnia Amarelo/a 1 0,5 

Branco/a 36 17,8 

Indígena 6 3 

Pardo/a 111 55 

Preto/a 48 23,7 

6. Religião/Culto Não 86 42,6 

Sim 116 57,4 

7. Religião/Culto Católica 48 23,8 

Cristão Protestante 33 16,3 

Adventista 6 3 

Evangélico 21 10,4 

Espírita 2 1 

Testemunha de Jeová 3 1,5 

Judaísmo 2 1 

Panteísmo 1 0,5 

Acredita em Deus mas não segue religião 1 0,5 

Não possuem 2 1 

Não responderam 83 41 

8. Estado Civil Casado/a 6 3 

Prefiro não responder 6 3 

Solteiro/a 188 93 

União Estável 2 1 

9. Tem Filhos? Sim 12 6 

Não 190 94 

10. Quantos Filhos? 1 filho 7 3,4 

2 filhos 3 1,5 

4 em diante 1 0,5 

11. Quem é o responsável 
pelo domicílio? 
Responsável 1 

Mãe 105 52 

Pai 72 35,7 

Eu mesmo(a) 10 4,9 

Irmãos 1 0,5 

Tio/Tia 3 1,5 

Outros 10 4,9 

Não respondeu 1 0,5 

Responsável 2 Mãe 60 29,7 

Pai 47 23,3 

Eu mesmo(a) 6 3 

Irmãos 9 4,4 

Tio/Tia 5 2,5 

Outros 13 6,4 

Não respondeu 62 30,7 

Responsável 3 Mãe 4 2 

Pai 3 1,5 

Eu mesmo(a) 21 10,4 

Irmãos 12 5,9 

Tio/Tia 5 2,5 

Outros 10 4,9 



Não respondeu 147 72,8 

12. Grau de escolaridade do 
responsável pelo domicílio? 
Responsável 1 

Sem escolaridade 5 2,5 

Ens. Fund. I incompleto 12 5,9 

Ens. Fund. I completo 0 0 

Ens. Fund. II incompleto 5 2,5 

Ens. Fund. II completo 3 1,5 

Ens. Médio incompleto 12 5,9 

Ens. Médio completo 78 38,6 

Formação Técnica de Nível Médio 12 
 

5,9 

Superior incompleto 13 6,4 

Superior completo 30 14,9 

Pós-Graduação 26 12,9 

Não sei 2 1 

outros 0 0 

Não Respondeu 4 2 

Responsável 2 Sem escolaridade 2 1 

Ens. Fund. I incompleto 5 2,5 

Ens. Fund. I completo 4 2 

Ens. Fund. II incompleto 12 5,9 

Ens. Fund. II completo 4 2 

Ens. Médio incompleto 15 7,4 

Ens. Médio completo 54 26,7 

Formação Técnica de Nível Médio 3 
 

1,5 

Superior incompleto 6 3 

Superior completo 18 8,9 

Pós-Graduação 11 5,4 

Não sei 2 1 

outros 1 0,5 

Não Respondeu 65 32,2 

Responsável 3 Sem escolaridade 3 1,5 

Ens. Fund. I incompleto 2 1 

Ens. Fund. I completo 1 0,5 

Ens. Fund. II incompleto 2 1 

Ens. Fund. II completo 4 2 

Ens. Médio incompleto 19 9,4 

Ens. Médio completo 6 3 

Formação Técnica de Nível Médio 4 
 
2 

Superior incompleto 6 3 

Superior completo 5 2,5 

Pós-Graduação 0 0 

Não sei 1 0,5 

outros 0 0 

Não Respondeu 149 73,8 

13. Situação profissional 
do(a) responsável pelo 
domicílio: Responsável 1 

Empregado assalariado 46 22,8 

Autônomo/conta própria (artesão, diarista, 
ambulante, etc) 27 

 
13,3 

Profissional liberal (dentista, advogado, etc) 3 1,5 

Empregador 4 2 

Estudante 1 0,5 

Desempregado 21 10,4 

Aposentado 10 4,9 

Dona de casa 9 4,5 

Funcionário público 24 11,9 

Empregada doméstica 0 0 

Não sei 1 0,5 

Não Respondeu 56 27,7 



Responsável 2 Empregado assalariado 22 10,9 

Autônomo/conta própria (artesão, diarista, 
ambulante, etc) 13 

 
6,4 

Profissional liberal (dentista, advogado, etc) 2 
 
1 

Empregador 1 0,5 

Estudante 0 0 

Desempregado 9 4,5 

Aposentado 5 2,5 

Dona de casa 16 7,9 

Funcionário público 13 6,4 

Empregada doméstica 0 0 

Não sei 1 0,5 

Não Respondeu 120 59,4 

Responsável 3 Empregado assalariado 0 0 

Autônomo/conta própria (artesão, diarista, 
ambulante, etc) 0 

0 

Profissional liberal (dentista, advogado, etc) 0 0 

Empregador 0 0 

Estudante 1 0,5 

Desempregado 0 0 

Aposentado 0 0 

Dona de casa 0 0 

Funcionário público 0 0 

Empregada doméstica 0 0 

Não sei 0 0 

Não Respondeu 201 99,5 

14. Qual a sua renda familiar 
antes da pandemia: 

Até 01 salário-mínimo 66 33 

De 01 a 05 salários-mínimos 115 57 

De 05 a 10 salários-mínimos 11 5 

De 10 a 15 salários-mínimos 5 2,5 

De 15 a 20 salários-mínimos 2 1 

Acima de 20 salários-mínimos 0 0 

Prefiro não responder 3 1,5 

Outro 0 0 

15- Houve alteração na renda 
familiar após a pandemia? 

Não 84 41,5 

Sim, aumentou 6 3 

Sim, diminuiu devido ao desemprego 44 
 

22 

Sim, diminuiu pois o negócio ficou fechado 14 
 
7 

Sim, diminuiu pois trabalha por 
produtividade 14 

 
7 

Sim, diminuiu por outro motivo 33 16 

Prefiro não responder 4 2 

Outro 3 1,5 

16- A renda total de sua 
família permite que vocês 
levem a vida até o fim do mês 
com:  

Muita dificuldade 13 7 

Alguma dificuldade 103 51 

Nenhuma dificuldade 64 32 

Não sei 15 7 

Prefiro não responder 7 3 

17- Você ou quem mora na 
sua residência tem acesso a 
algumas destas seguintes 
políticas, programas ou 
serviços?  

IFBA - PAAE/PINA 40 19,8 

IFBA - PAAE/ Projeto Universal 23 11,3 

PAAE 21 10,4 

Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI) 0 

0 

Programa Bolsa Família 47 23 

Programa Minha Casa, Minha vida ou 
outros programas habitacionais 

11 5,4 



Benefício de prestação continuada – BPC-
LOAS 1 

 
0,5 

ProUni – Ministério da Educação 1 0,5 

Não temos acesso 97 48 

Outro 1 0,5 

18- Qual 
série/ano/nível/turma/modalid
ade de ensino você cursa no 
IFBA? 

ITI11 9 4,5 

ITI12 7 3,4 

ITE11 20 9,9 

ITE12 16 7,9 

ITST11 5 2,5 

ITST12 7 3,4 

ITI21 12 5,9 

ITI22 3 1,5 

ITE21 36 17,8 

ITE22 0 0 

ITST21 8 4 

ITST22 0 0 

ITI31 6 3 

ITI32 3 1,5 

ITE31 13 6,4 

ITE32 1 0,5 

ITST31 17 8,4 

ITST32 9 4,5 

ITI41 8 3,9 

ITE41 6 3 

ITST41 4 2 

Subsequente Período 1 6 3 

Subsequente Período 2 6 3 

19- Se você estava morando 
em pensionato, casa de 
aluguel ou de parente/amigos 
por conta dos estudos, 
precisou retornar para sua 
cidade? 

Sim 10 5 

Não 29 14,3 

Não se aplica 150 74,3 

Não respondeu 13 6,4 

20- Sua residência é: Própria – já paga 101 50 

Própria – ainda pagando 27 13,3 

Alugada 41 20,3 

Cedida 26 12,9 

Não sei 3 1,5 

Prefiro não responder 2 1 

Outro 2 1 

21- Além de você, quantas 
pessoas residem em sua 
residência? 

Uma 15 7,4 

Duas 45 22,2 

Três 69 34,2 

Quatro 49 24,3 

Cinco em diante 24 11,9 

Prefiro não responder 0 0 

22- Sua residência possui 
quantos cômodos/ambientes? 
Cozinha 

Nenhum   4 2% 

1 193 95,5 

2 3 1,5 

3 0 0 

4 0 0 

Não respondeu 6 3 

Quarto Nenhum   4 2 

1 18 8,9 

2 91 45,1 

3 73 36,1 

4 15 7,4 

Não respondeu 1 0,5 



Banheiro com vaso e 
descarga 

Nenhum   5 2,5 

1 114 56,4 

2 60 29,7 

3 17 8,4 

4 4 2 

Não respondeu 2 1 

Banheiro sem vaso e 
descarga 

Nenhum   127 62,9 

1 7 3,4 

2 0 0 

3 1 0,5 

4 0 0 

Não respondeu 67 33,2 

Sala Nenhum   12 5,9 

1 169 83,7 

2 16 7,9 

3 2 1 

4 0 0 

Não respondeu 3 1,5 

Copa Nenhum   135 66,8 

1 16 7,9 

2 1 0,5 

3 0 0% 

4 0 0% 

Não respondeu 50 24,8 

Área de serviço Nenhum   48 23,8 

1 133 65,8 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

Não respondeu 21 10,4 

Garagem Nenhum   99 49 

1 69 34,2 

2 2 1 

3 0 0 

4 0 0 

Não respondeu 32 15,8 

Varanda Nenhum   70 34,6 

1 93 46 

2 9 4,5 

3 0 0 

4 0 0 

Não respondeu 30 14,9 

Quintal Nenhum   79 39,1 

1 92 45,5 

2 2 1 

3 0 0 

4 0 0 

Não respondeu 29 14,4 

Áreas sociais (salão de 
festa,piscina,cinema etc) 

Nenhum   147 72,8 

1 15 7,4 

2 0 0 

3 1 0,5 

4 0 0 

Não respondeu 39 19,3 

23- O lixo desta residência é Coletado diretamente 175 86,7 

Coletado indiretamente 13 6,4 

Queimado ou enterrado na propriedade 1 0,5 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 2 1 



Jogado em rio, lago ou mar 0 0 

Não sei a destinação 11 5,4 

Outro 0 0 

24- Para onde vai o esgoto da 
residência? 

Rede pública coletora de esgoto ou pluvial 136 67,3 

Fossa séptica ligada à rede coletora de 
esgoto ou pluvial (fossa que passa por um 
processo de tratamento ou decantação) 

9 4,5 

Fossa séptica não- ligada à rede coletora 
de esgoto ou pluvial (fossa que passa por 
um processo de tratamento ou decantação) 

7 3,4 

Fossa rudimentar (poço, buraco) 6 3 

Vala/céu aberto 3 1,5 

Direto para o rio, lago ou mar 8 4 

Não sei 33 16,3 

Outro 0 0 

25- De onde vem a água que 
abastece a sua residência? 

Rede pública de distribuição 187 92,5 

Poço ou nascente 7 3,5 

Cisterna com captação de água de chuva 1 0,5 

Carro Pipa 0 0 

Bica pública 0 0 

Rio, açude, lago ou igarapé 0 0 

Não sei 7 3,5 

Outro 0 0 

26- A sua residência é feita 
de: 

Alvenaria 184 91,1 

Palha 0 0 

Taipa não revestida 0 0 

Barro/argila 0 0 

Madeira aparelhada 0 0 

Madeira aproveitada 0 0 

Não sei 15 7,4 

Outro 0 0 

Não respondeu 3 1,5 

27- Em sua residência, você 
tem acesso a Internet ? 

Sim, com conexão estável 123 61 

Sim, com conexão instável 76 38 

Não tenho acesso a internet 3 1 

28- Em sua residência, você 
tem acesso a: 

TV aberta 148 73 

TV fechada com canais pagos (Sky, Net, 
Claro TV, OI TV, etc) 

45 22 

Programação via Streaming (Netflix, 
Amazon, Globo Play, etc) 

90 44,5 

Celular de um familiar 33 16 

Celular próprio 176 87 

Computador/notebook próprio 54 26,7 

Computador/notebook compartilhado 71 35 

Nenhuma dessas opções 0 0 

 
 
 

➢ Dimensão 02 – Conhecimento sobre a COVID 19 (10 variáveis) 
 

VARIÁVEIS 
 

RESPOSTAS ESTUDANTES 

Nº % 

29 - Você tem conhecimento 
da pandemia por COVID-19?  

Sim 201 99,5 

Não 1 0,5 

30 - Quais os hábitos 
contribuem para prevenção 
da Covid-19?  

Usar Álcool Gel / Álcool 70% 91 45 

Usar Máscaras 143 70,8 

Lavar bem as mãos 79 39,1 



Manter distanciamento social 74 36,6 

Usar viseiras 1 0,5 

Outros hábitos de higiene 17 8,4 

Lavar roupas e sapatos ao chegar da rua 5 2,5 

Quando for espirrar, cobrir a boca 2 1 

Higienizar produtos comprados  5 2,5 

Usar luvas 1 0,5 

Manter distância de pelo menos 2,0m de 
distância de outras pessoas 

46 22,8 

Não levar as mãos aos olhos 2 1 

31 - Quais sintomas você 
atribui a COVID-19?  

Febre 139 68,8 

Falta de Ar 202 100 

Tosse Seca 100 49,5 

Dor no corpo 104 51,5 

Perda de paladar 66 32,7 

Perda de Olfato 53 26,2 

Dor na garganta 27 13,4 

Fraqueza 5 2,5 

Sintomas semelhantes ao da gripe 26 12,9 

Diarréia 14 6,9 

Cansaço 27 13,4 

Nenhum 13 6,4 

32 - Você foi infectado por 
COVID-19? 

Não me infectei 123 60,9 

Não sei se me infectei 61 30,2 

Prefiro não responder 1 0,5 

Sim, eu me infectei 17 8,4 

33 - Alguém da sua família foi 
infectada por COVID-19?  

Um parente 36 17,8 

Dois parentes 19 9,4 

Três parentes 12 5,9 

4 parentes em diante 34 16,8 

Ninguém 89 44 

Prefiro não responder 12 5,9 

34 - Na pandemia você ou 
alguém de sua família 
precisou do serviço de saúde 
pública?) 

Sim 39 19,3 

Não 45 22,3 

Não sei 19 9,4 

35 - Caso a resposta anterior 
seja sim, qual? 

Central Covid 10 4,9 

UPA 6 3 

Emergência 2 1 

Hospital 6 3 

Posto de Saúde 9 4,5 

Clínica 11 5,4 

SUS 9 4,5 

36 - Alguém da sua família 
morreu vítima de COVID-19?  

Não 178 88,1 

Prefiro não responder 7 3,5 

Sim 17 8,4 

37 - De acordo com o seu 
entendimento, em quais 
aspectos a COVID-19 afetou a 
sua vida e das pessoas 
próximas a você? 

Financeiro/Desemprego 33 16,3 

Social 28 13,9 

Psicológico/ Ansiedade 22 10,9 

Estudos/Acadêmico 21 10,4 

Trabalho 20 9,9 

Convívio Social 29 14,4 

Não sei responder 4 2 

Exercício físico 2 1 

Lazer 4 2 

Redução da Renda 38 18,8 

Completamente 106 52,5 

Em parte 92 44,5 



38 - Em relação às 
orientações de isolamento 
social, você diria que seguiu: 

Não seguiu as orientações de isolamento 
social 

2 1 

Prefiro não responder 2 1 

 
 

➢ Dimensão 03 – Impactos da COVID 19 sobre hábitos (13 variáveis) 
 

VARIÁVEIS 
 

RESPOSTAS Estudantes 

Nº % 

39 - Lugares de frequência 
durante isolamento 
 

Apenas minha casa. 02 1 

Casa de familiares e ou amigos 91 45 

Serviços de saúde 05 2,5 

Serviços essenciais (supermercado, 
açougue, padarias) 

177 87,6 

Serviços de lazer e outros não essenciais 56 27,7 

40 - Durante o período de 
pandemia da COVID-19, com 
quem você mais interagiu 
 

amigos 24 11,9 

namorados 13 6,4 

Avó/avô 20 9,9 

Pai/mãe e irmãos 42 20,8 

Tios/primos 16 7,9 

Esposa/o filhos/as 10 5 

41 - A sua interação com as 
pessoas durante o período da 
pandemia de COVID-19, 
ocorreu através 
 

Preferiu não responder  01 0,5 

Presencial, em casa 169 83,7 

Presencial, em outro espaço da cidade 22 10,9 

Virtual, via vídeo chamada por aplicativos 
como Whatsapp, Skype ou outros 

136 67,3 

42 - Contato com seus/suas 
colegas de IFBA 
 

Não 52 25,7 

Sim, com muita frequência 32 15,9 

Sim, com pouca frequência 116 57,4 

Não respondeu 02 1 

43 - Impacto da COVID-19 
sobre a sua rotina de estudos 
 

Muito 181 89,6 

Nada 05 2,5 

Pouco 12 5,9 

Prefiro não responder 04 2 

44 - Tempo tem dedicado ao 
estudo por dia 
 

30 minutos a 1 hora 54 26,7 

de 1h a 2h 29 14,4 

de 2 a 3h 12 5,9 

de 3 a 4h 06 3 

de 4 a 5 h 01 0,5 

Mais de 05 h 100 49,5 

45 - Realizando alguma 
atividade encaminhada por 
algum docente? Se sim, de 
qual(is) disciplinas (Anexo) 

Não 141 69,8 

No início, mas depois parei. 01 0,5 

Sim* 57 28,2 

Prefiro não responder 03 1,5 

46 - Existência de um 
ambiente adequado de estudo 
na residência 

Não 51 25,2 

Sim 144 71,3 

Prefiro não responder 07 3,5 

47 - Durante a pandemia, como 
você tem conseguido 
informações/comunicação 
com o IFBA 
 

Contato telefônico. 23 11,4 

Grupos whats app ou mensagens 
eletrônicas 

49 24,2 

Instagran ou Facebook do campus 152 75,2 

Site Oficial 59 29,2 

Vazias 04 2 

48 - Melhor canal de 
comunicação 
 

Redes sociais 126 62,4 

e-mail 35 17,3 

Site oficial 06 3 

Telefone 13 6,4 

Pelos líderes de turma 01 0,5 

Reuniões Virtuais 03 1,5 



Não respondeu 18 8,9 

49 - Em relação ao IFBA e a 
suspensão das atividades 
durante a pandemia de COVID-
19, você acredita que  
 

As aulas deveriam ser integralmente 
presenciais 

02 1 

Aulas online 143 70,8 

Envio de exercícios 117 57,9 

Uso de plataformas e redes sociais 54 26,7 

Envio de avaliações 46 22,8 

Não haveria nem aulas, nem atividades e/ou 
avaliações durante a pandemia., 

13 6,4 

50 - Você acredita que depois 
da pandemia de COVID-19, a 
escola voltará a ser como era 
antes 

Não 142 70,3 

Sim 59 29,2 

Não respondeu 01 0,5 

51 - Dificuldades para se 
manter estudando no 
IFBA/Ilhéus após a pandemia 
(Anexo) 

Não 163 80,7 

Sim** 38 18,8 
 

Não respondeu 01 0,5 

 
Anexo* – Frequência de disciplinas que desenvolveram atividades durante a pandemia 

 Nº % 

Biologia 10 5 

Matemática  12 5 

Química 03 1,5 

Física 03 1,5 

Português 08 4 

Geografia 03 1,5 

Informática 01 0,5 

Inglês 03 1,5 

Redes 01 0,5 

Projetos 02 1 

 
Anexo** – Dificuldades para frequentar aula pós-pandemia 

   

Transporte 10 5 

Questão financeira 08 4 

Relação com aprendizado e tempo na escola 14 6,9 

Teve Filho 01 0,5 

Ficar mais velho 01 0,5 

 


