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“Uma coisa é certa: a transformação do sistema social é necessária. Por isso, a 

submissão à exigência de determinadas classes sociais, o consumo desregrado e a degradação 

do meio ambiente devem ser repensados e revistos, sob pena de catástrofes epidemiológicas 

continuarem acontecendo.” 

(PEREIRA; PEREIRA; CALGARO, 2020, p. 40)  



 

 

RESUMO 

O objeto da presente pesquisa trata dos impactos das medidas de contenção comunitária na 

pandemia do novo coronavírus, onde teve-se como objetivo geral investigar a situação de saúde 

e os impactos do isolamento e do distanciamento social na pandemia do novo coronavírus entre 

os discentes do Ensino Médio de Nível Técnico Subsequente do IFMA, nos campi de Barra do 

Corda, Grajaú e Presidente Dutra. A pesquisa possui como base epistemológica o materialismo 

histórico-dialético, e consiste em um estudo exploratório e descritivo de abordagem quanti-

qualitativa, em que se utilizou da técnica do mapeamento sistemático da literatura para seleção 

bibliográfica, e com a finalidade de contextualizar a temática investigada; e, na pesquisa de 

campo, aplicou-se um questionário on-line semiestruturado, via Google Forms, e entrevistas 

através do Google Meet. Participaram da pesquisa, na primeira etapa de coleta de dados, 65 

discentes, sendo 27 do campus de Barra do Corda, 27 de Grajaú e 11 de Presidente Dutra. 

Destes, 42% (27) referiram desenvolvimento de sintomas característicos da infecção pelo novo 

coronavírus, e 86% (56) realizou distanciamento e/ou isolamento social durante a pandemia de 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Os dados qualitativos foram discutidos através da 

análise de conteúdo de Bardin, onde identificaram-se como categorias: 1) o processo de ensino-

aprendizagem; 2) o isolamento social e seus impactos psicossociais e econômicos, e; 3) aspectos 

relacionados à saúde na pandemia de COVID-19. Como importante etapa da pesquisa, ocorreu 

o desenvolvimento de um produto educacional, denominado “BOLETINS INFORMATIVOS: 

ferramenta educacional durante a pandemia de COVID-19”, em formato de caderno digital (e-

book), com o objetivo de contribuir para a divulgação de informações acerca da assistência 

estudantil, atividades pedagógicas e medidas preventivas contra a COVID-19. É possível 

verificar determinados impactos e consequências pandêmicas atrelados às medidas de 

contenção comunitária que permearam a rotina dos discentes da EPT do IFMA, especificamente 

aqueles do Ensino Médio de Nível Técnico Subsequente nos campi de Barra do Corda, Grajaú 

e Presidente Dutra. O público de participantes relatou suas vivências e experiências deste 

período e, conforme iam desvelando a realidade e a totalidade que perfazem os percalços 

referenciados, novos projetos, ideias e ações floresciam na intencionalidade de contribuir e 

auxiliar este público a enfrentar ou, até mesmo, adaptar-se à “nova realidade”. Demonstra-se a 

necessidade de ampliar os espaços e estratégias de atuação tanto de servidores técnicos 

administrativos quanto de professores para a educação e formação transversal e integral, a fim 

de informar e comunicar-se com seus discentes, utilizando-se as ferramentas disponíveis, 

buscando atendimento individualizado e equitativo de demandas. 

Palavras-chave: novo Coronavírus; isolamento social; educação profissional e tecnológica; 

saúde do educando.   

  



 

 

ABSTRACT 

This research discusses the impacts of the community containment measures of the 2019 - new 

coronavirus (COVID-19) pandemic. The general aim is to investigate the health situation and, 

the impacts of isolation and social distancing among students of high school of the subsequent 

technical level of the Federal Institute of Education, Science, and Technology of Maranhão 

(IFMA) at the campuses of Barra do Corda, Grajaú and Presidente Dutra, in Maranhão state, 

Brazil. This study used Historical and Dialectical Materialism as an epistemological basis. 

Moreover, it consists of an exploratory and descriptive study of quantitative and qualitative 

approaches. The technique of systematic literature mapping for bibliographic selection was 

applied and also to contextualize the investigated subject. Field research-wise, there was a semi-

structured online questionnaire through online surveys platforms such as Google Forms and 

interviews through the Google Meet platform. For the research, 65 students participated in the 

first stage of data collection: 27 from the campus of Barra do Corda, 27 from Grajaú, and 11 

from Presidente Dutra. Thus, 42% (27 students) of the interviewers have developed typical 

symptoms from the COVID-19, and 86% (56 students) have performed distancing and/or social 

isolation during the 2019 coronavirus disease pandemic. The content analysis, according to 

Bardin, is a method used in this research to analyze the qualitative data, which we discussed 

and identified three categories: teaching-learning process; social isolation and its psychosocial 

and economic impact; and health-related aspects in the COVID-19 pandemic. The development 

of an educational product was a relevant stage of the research called: “NEWSLETTERS: 

educational tool during the COVID-19 pandemic”, in an e-book format, helping to spread the 

information about student assistance, pedagogical activities, and preventive measures against 

COVID-19. This study has verified particular pandemic impacts and consequences linked to 

community containment measures that permeated the routine of students from Professional and 

Technological Education (EPT) at IFMA, specifically those from high school of subsequent 

technical level on the campuses of Barra do Corda, Grajaú, and Presidente Dutra. The 

participants have reported their perceptions and experiences of this period and, as they were 

revealing the reality and totality that make up the mishaps referenced, new projects, ideas and 

actions flourished in the intention of contributing and helping the students to face or even adapt 

to the “new reality”. It has demonstrated the need to expand the spaces and strategies of action 

of administrative-technical servers and professors for transversal and integral education and 

training, to inform and communicate with their students, using the available tools, seeking 

individualized and equitable service of demands. 

Keywords: new Coronavirus; social isolation; professional and technological education; 

student's health. 
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1 INTRODUÇÃO 

O olhar social e pedagógico desta pesquisa perpassa algumas dimensões: 

primeiramente, a visão da pesquisadora, pois ao investigar determinado tema, não há 

neutralidade, e isto leva o pesquisador a compreender-se como sujeito histórico integrante de 

uma sociedade que está em um contínuo movimento. Destaca-se, neste contexto, que a 

formação acadêmica como bacharela e licenciada em enfermagem, atrelada à atuação 

profissional como enfermeira do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão (IFMA), constituíram-se alicerces das motivações pelas quais se buscou analisar o 

objeto de estudo: impactos das medidas de contenção comunitária na pandemia do novo 

coronavírus.  

Em complementação ao objeto de pesquisa e sua relação dialética com o todo, tem-se 

ainda uma segunda dimensão: o universo envolto aos discentes do IFMA nesta nova realidade 

vivenciada, onde busca-se com a pesquisa desvelar os impactos pandêmicos entre esse público, 

considerando suas características biopsicossociais, seu desenvolvimento educacional e a 

relação com trabalho. 

Neste momento introdutório, relata-se, a seguir, os marcos históricos (apesar de 

relativamente recentes), do contexto pandêmico.  

No mês de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, 

surgiu um novo coronavírus, o Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-

CoV-2), que foi relacionado como agente etiológico de um surto de pneumonias virais na 

localidade. A enfermidade passou a ser definida como Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19), sendo considerada, em 30 de janeiro de 2020, como uma Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), por sua rápida dispersão através da transmissão de pessoa a 

pessoa, internacionalização e pelos novos casos de transmissão comunitária, constituindo-se, 

logo em seguida, uma pandemia (OPAS, 2020a; WHO, 2020a).  

No Brasil, em 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde (MS) declarou Emergência 

de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), por meio da Portaria MS n° 188 (BRASIL, 

2020a), estabelecendo o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-

COVID-19), como mecanismo de gestão coordenada em resposta à pandemia. 

Na tentativa de conter a rápida proliferação do vírus, muitos países implementaram uma 

série de intervenções consideradas preventivas e não-farmacológicas. Tais medidas incluem o 

isolamento de casos, o incentivo à higienização das mãos e ao uso de máscaras faciais caseiras 
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e/ou descartáveis, além de medidas progressivas de distanciamento social.  

No Brasil, uma das medidas adotadas pelo Ministério da Educação (MEC), através da 

Portaria nº 376, de 3 de abril de 2020, foi a suspensão, em caráter excepcional, das aulas 

presenciais dos cursos de educação profissional técnica de ensino médio em andamento, 

enquanto durar o quadro de pandemia (BRASIL, 2020b). Complementando tal prorrogação, em 

16 de junho de 2020, a Portaria nº 544 veio autorizar a substituição das aulas presenciais por 

aulas em meios digitais, enquanto durar a pandemia de COVID-19 (BRASIL, 2020c).   

Cabe às instituições de ensino, adequarem-se a essa nova realidade, assim como 

desenvolver ações institucionais que favoreçam a redução dos riscos de transmissão e o controle 

dessa doença. Nesse sentido, o IFMA constituiu um Comitê de Crise Central, além de Comitês 

de Crise Locais, e determinou, por meio da Portaria IFMA nº 1.244, de 20 de março de 2020, 

que os campi e a Reitoria adotassem prioritariamente o desenvolvimento de atividades por meio 

remoto, suspendendo, assim, o trabalho presencial (BRASIL, 2020d).  

O MEC emitiu a Portaria nº 1030/2020, com as alterações dadas pelas Portarias nºs 

1.038/2020 e 1.096/2020 (BRASIL, 2020e), que dispõem sobre o retorno às aulas presenciais 

na Educação Superior e cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Neste 

contexto, o IFMA emitiu Nota Técnica que visava estabelecer diretrizes pedagógicas, 

acadêmicas e de suporte ao ensino, e dispor sobre orientações para aulas presenciais e sobre 

caráter excepcional de utilização de recursos digitais para integralização da carga horária. 

É notório que a situação demandou normas específicas, onde foi estabelecida uma série 

de medidas provisórias com o intuito de reduzir os impactos do novo coronavírus em diferentes 

contextos, inclusive no âmbito das relações de trabalho. Destaca-se a Medida Provisória nº. 

936/2020, posteriormente convertida na Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020, que possibilitou 

a redução salarial combinada com redução de jornada por meio de acordo individual ou a 

suspensão temporária do contrato de trabalho (BRASIL, 2020g), o que ocasionou revolta e 

críticas fundamentadas, inclusive, na inconstitucionalidade. 

Vivendo em condições alienantes, o homem que “vive-do-trabalho” (o trabalhador), 

segundo Marx (2013), vai ter uma compreensão alienada de si, de seu corpo, daquilo que 

necessita para viver plenamente; nesse quadro, ele é capaz de aceitar condições de vida nos seus 

patamares mínimos, uma vez que não pode experimentar a condição emancipada. A 

informalidade é uma característica do mercado de trabalho brasileiro que constitui marcador de 

desigualdades, com 66 milhões de pessoas pobres e apenas 41% da população ocupada 

formalmente (IBGE, 2019), o que exige medidas governamentais urgentes para a garantia de 
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renda mínima aos mais vulneráveis, e de proteção ao trabalho dos assalariados e informais. 

Diante desse breve contexto, e considerando o objeto de estudo, surgiram algumas 

questões e/ou problemas de pesquisa, a saber: quais os impactos do isolamento e distanciamento 

social na pandemia da COVID-19 entre os discentes do IFMA? Existiram desafios 

biopsicossociais e/ou econômicos para estes indivíduos na pandemia? Qual a situação de saúde 

atual e vivenciada por estes estudantes durante a pandemia? Através das etapas de execução da 

pesquisa buscar-se-á responder a tais questionamentos, alcançando, assim, os objetivos 

propostos. 

Na pesquisa elaborou-se um produto educacional que foi formulado com base na 

participação dos discentes durante a coleta de dados, após análise das entrevistas e identificação 

das principais solicitações e demandas apresentadas por estes. Logo após a divulgação deste 

material, que consiste em boletins informativos que compõem o caderno digital (e-book) 

“BOLETINS INFORMATIVOS: ferramenta educacional durante a pandemia de COVID-19” 

(APÊNDICE A), para a comunidade acadêmica, o produto passou por avaliação dos discentes, 

sendo, em seguida, encaminhado para a banca de defesa de dissertação para validação do 

mesmo. 

Assim, abriu-se espaço para o desenvolvimento de um e-book composto pelos boletins 

lançados ao longo de 03 (três) meses, somado a demais componentes relativos ao isolamento 

social, saúde mental na pandemia, medidas preventivas, o uso das ferramentas digitais no ensino 

remoto e a assistência estudantil do IFMA, com a finalidade de contribuir para a potencial 

melhoria no processo de ensino-aprendizagem integral, na inclusão social, e o acesso, a 

permanência e a saída com êxito do sistema educacional formal. 

Dessa forma, considerando o IFMA como instituição de formação integral, diversificada 

em seus contextos sociais e culturais, e que se encontra com suas atividades acadêmicas 

presenciais suspensas desde 20 de março de 2020, buscou-se com a atual pesquisa conhecer o 

cenário em que se inserem seus discentes, averiguando sua saúde física, mental e social, além 

da situação laboral e agravantes econômicos. 

Os dados coletados visam contribuir para que a equipe multiprofissional da Instituição, 

a qual a pesquisadora faz parte, reajuste e reformule sua prática assistencialista, preventiva e de 

promoção à saúde prestada à comunidade acadêmica, reorganizando seus espaços pedagógicos 

de atuação, o qual servirá de base para prestação de cuidados ofertados no período de retorno 

às aulas presenciais no IFMA. 

Para tal, tem-se como objetivo geral da pesquisa: investigar a situação de saúde e os 
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impactos do isolamento e do distanciamento social na pandemia do novo coronavírus entre os 

discentes do Ensino Médio de Nível Técnico Subsequente do IFMA nos campi de Barra do 

Corda, Grajaú e Presidente Dutra. Desmembrando-se para os seguintes objetivos específicos: 

realizar mapeamento sistemático das divulgações científicas sobre isolamento e distanciamento 

social na pandemia do novo coronavírus e em demais situações; investigar a situação de saúde 

e o desenvolvimento e progressão dos sintomas relacionados à infecção pelo novo coronavírus; 

identificar as características biopsicossociais e econômicas dos discentes durante o período 

pandêmico; analisar impactos comportamentais e de qualidade de vida relacionados ao 

isolamento e ao distanciamento social, e construir o e-book “BOLETINS INFORMATIVOS: 

ferramenta educacional durante a pandemia de COVID-19”. 

A subdivisão desta dissertação permitiu construir etapa por etapa e, de forma 

concomitante, a expressão crítica e social da pesquisadora sobre a temática e o problema da 

pesquisa, embasada nos preceitos do materialismo histórico-dialético, e nas contradições da 

sociedade, levando em consideração a formação integrada e omnilateral dos discentes, além do 

que se tem preconizado através de Portarias, Decretos, Notas Técnicas etc., os Governos 

Federal e Estadual do Maranhão, e o próprio IFMA, no que diz respeito ao contexto pandêmico 

e às medidas preventivas e de contingenciamento a serem adotadas. 

Desta forma, inicialmente traz-se ao leitor, no capítulo 2, o referencial teórico que 

fundamenta a pesquisa, onde subdivide-se na análise do novo coronavírus no Brasil: 

desvendando as crises sociopolíticas e de saúde no país, para em seguida tratar do isolamento 

social como prática preventiva histórica e do isolamento e distanciamento social na pandemia 

do novo coronavírus. Para concluir este capítulo, ressalta-se a atuação do IFMA diante da 

pandemia do novo coronavírus. 

Ao chegar no capítulo 3, será possível ao leitor desvelar o passo a passo de como 

ocorrera o processo da pesquisa até o alcance de seus objetivos, através dos procedimentos 

metodológicos. Sequencialmente, trazem-se no capítulo 4 os resultados alcançados, 

comentários da pesquisadora e contextualização com base teórico-metodológica.  

O produto educacional encontra-se detalhado no capítulo 5, onde logo em seguida, no 

capítulo 6, há as considerações sobre o processo desta pesquisa, limitações e desafios através 

de uma autocrítica, e com sugestões para futuras pesquisas que envolvem a temática. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Embasando a discussão no presente capítulo, apresenta-se como aporte teórico: Lukács 

(2004), para estabelecimento de conexões entre o objeto de estudo averiguado e as 

consequências acarretadas para a relação homem e trabalho, refletindo a relação entre o ser 

social e a natureza. Traz-se, ainda, a conceituação de “questão social” segundo Marx (2015), 

relacionando as contradições expressas na sociedade e que se ramificam até os dias atuais, e 

Paulo Netto (2001), que verifica a “questão social” com uma ordem inversamente proporcional, 

em que a partir do aumento da pobreza e escassez de recursos eleva-se a capacidade de produzir 

riquezas.  

Dessa forma, o embasamento teórico da discussão a seguir, remete à dialética presente 

no contexto social vivenciado, com as diversas esferas sociais afetadas (econômica, política, 

sanitária, educacional etc.), e o homem e sua relação com o meio. 

2.1 Novo coronavírus no Brasil: desvendando as crises sociopolíticas e de saúde no país 

Atualmente, o mundo atravessa uma grave crise de saúde pública em decorrência do 

novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, e causador da doença COVID-19, sendo 

detectado em 31 de dezembro de 2019 em Wuhan, na China, e publicada por pesquisadores 

chineses, no dia seguinte, a primeira sequência do SARS-CoV-2. Imediatamente, em 9 de 

janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou a circulação do novo 

coronavírus, declarando-a ESPII, reconhecendo a existência de uma “pandemia de COVID-

19”, em 11 de março de 2020 (WHO, 2020a).  

O novo coronavírus caracteriza-se por uma cepa que ainda não havia sido identificada 

em humanos, como zoonóticos, o que significa que são transmitidos entre animais e pessoas. 

As infecções geralmente causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um 

resfriado, podendo evoluir ao óbito em alguns casos (VENTURA; AITH; RACHED, 2020). 

Nesse sentido, a transmissão do SARS-CoV-2 de pessoa para pessoa se dá por meio da 

autoinoculação do vírus em membranas mucosas (nariz, olhos ou boca), e do contato com 

superfícies contaminadas, o que tem deixado cada vez mais evidente a necessidade de adoção 

preventiva de medidas de proteção humana, a fim de impedir a contaminação de pessoas. 

Hoje, há expressivos registros de casos de adoecimento e mortes pelo vírus COVID-19 

em todo o mundo. De acordo com tal situação, as declarações de emergências, sejam elas 
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internacionais ou nacionais, têm como efeito potencial a adoção de medidas excepcionais de 

proteção da saúde pública que rogam a necessidade de ponderação e equilíbrio entre os direitos 

individuais e o coletivo (VENTURA; AITH; RACHED, 2020). 

Diante desta situação mundial, a população, em todos os seus âmbitos, por todas suas 

vulnerabilidades supracitadas, englobam-se como suscetíveis de grandes repercussões 

biopsicossociais devido à pandemia mundial instaurada, uma vez que a própria OMS ratifica 

que as consequências da pandemia estão causando pressão psicológica e estresse em grande 

parte da população afetada, onde as incertezas e frustrações provocadas pela COVID-19, os 

riscos de contaminação e a obrigatoriedade de isolamento social, podem agravar ou gerar 

problemas mentais (WHO, 2020b). 

Na América Latina, o Brasil registrou o primeiro caso de infecção pelo novo 

coronavírus, em 25 de fevereiro de 2020: um homem paulista de 61 anos, que havia retornado 

de uma viagem de Lombardia, na Itália. Após a confirmação laboratorial da contaminação, o 

paciente, que apresentava sintomas leves da doença, recebeu os cuidados preconizados pela 

vigilância epidemiológica, e manteve-se em isolamento domiciliar enquanto eram investigados 

os contatos com os familiares e pessoas próximas, no hospital onde foi atendido e no voo de 

retorno da Itália (AQUINO et al., 2020). 

Desde então, a pandemia tem se expandido de forma desenfreada no país e, em 01 de 

setembro de 2021, já haviam sido confirmados 20.804.215 casos e 581.150 mortes, em todas 

as unidades federadas, com uma taxa de letalidade de 2,8% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2021a), e mobilizado a comunidade acadêmica nacional com a criação de redes de combate à 

COVID-19, e a busca por produto imunológico que previna a incidência de novos casos. 

Destaca-se que o Brasil não adotou estratégias amplas de testagem na população, o que, 

possivelmente, gerou grande subnotificação no número de casos e óbitos. 

Ainda que a Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

COVID-19 no país, esteja em vigor desde 7 de fevereiro de 2020 (BRASIL, 2020f), ou seja, 

desde antes do início oficial da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro tem minimizado sua 

importância, mantendo-se como um dos poucos dirigentes mundiais que se recusam a 

reconhecer a ameaça que ela constitui. São inúmeras as matérias divulgando suas posições 

públicas contrárias às medidas implementadas nos estados e municípios, e o incentivo aos seus 

seguidores ao descumprimento das recomendações de isolamento social, além da resistência 

quanto ao processo de imunização em massa da população (AQUINO et al., 2020). 
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O sociólogo Santos (2020) faz refletir sobre como a pandemia apresenta os inimigos 

invisíveis, deixados por tempos fora do debate, que têm causado grandes mazelas sociais, pois 

discussões culturais, políticas e ideológicas da atualidade estavam distantes da vida dos 

cidadãos comuns. Dessa maneira, para Santos (2020), a pandemia “[...] é o medo caótico 

generalizado e a morte sem fronteiras causados por um inimigo invisível”. Mas, quem seria 

esse inimigo invisível? Para o autor, ele é representado metaforicamente por três seres: crenças 

religiosas, o vírus e o mercado – seres que fragilizam a vida humana.  

Neste contexto, a publicação da Medida Provisória nº. 936, de 1 de abril de 2020, 

posteriormente convertida na Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020 (BRASIL, 2020g), de autoria 

da Presidência da República Brasileira, permitiu a flexibilização das leis trabalhistas, com 

possibilidade de redução salarial em até 75% dos vencimentos, ou suspensão provisória do 

contrato de trabalho. Porém, ainda que haja suporte de mecanismos de seguro-desemprego ou 

complementação de renda (BRASIL, 2020c; ROLIM NETO et al., 2020), isto causou muito 

mais instabilidade social, uma vez que tais auxílios financeiros governamentais foram 

considerados insuficientes para manutenção dos bens essenciais da maioria das famílias. 

Através de um paralelo com o vivenciado no século XIX, Paulo Netto (2001) traz o 

conceito de “questão social”, algo que surge por volta de 1830, e é inicialmente utilizado para 

caracterizar o pauperismo que atingia a Europa Ocidental, em especial os países no estágio 

industrial-concorrencial capitalista mais desenvolvido. Ainda segundo Paulo Netto (2001, p. 

42), “[...] pela primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na razão direta em que 

aumentava a capacidade social de produzir riquezas”.  

A “questão social”, que surgiu quase que paralelamente ao socialismo, é desvendada 

por Marx (2015), no início de seus estudos, em que este já havia verificado as condições 

vivenciadas àquela época, e que tal situação se tratava de uma pobreza produzida 

artificialmente. O pauperismo não era mais decorrente da escassez de bens, que era 

paulatinamente diminuída pelo desenvolvimento das forças produtivas. “Deve haver algo de 

podre na essência mesma de um sistema social que eleva sua riqueza sem diminuir sua miséria, 

e eleva sua criminalidade ainda mais rapidamente”. (MARX, 2015, p. 120). 

Na contemporaneidade, tais características que desvinculam o econômico do político, o 

indivíduo do social, em suma, que mistificam a própria essência da questão social e do 

capitalismo, são notavelmente visíveis na abordagem sobre a pobreza.  

A pandemia da COVID-19 iniciou-se no país com o retorno de brasileiros provenientes 

da Europa, e posterior interiorização do vírus e da doença, se espraiando dos grandes centros 
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urbanos e regiões mais centrais ou de maior concentração de riquezas e melhores condições de 

vida, para as periferias e cidades de menor porte, onde as condições mais precárias de vida 

resultaram no aumento exponencial no número de casos e de mortes.  

A partir de uma análise crítico-reflexiva e filosófica, Bittencourt (2020) expressa que a 

pandemia sempre afeta violentamente favelados e pessoas em situação de rua, e que não se pode 

desviar a consciência de que estas se encontram em condições insalubres, tornando 

praticamente impossível para elas realizar os cuidados sanitários fundamentais.  

O “vírus”, expressão de uma microscópica força da natureza, não segue ideologias, mas 

seus impactos maléficos são potencializados pela própria ideologia da sociedade capitalista, 

excludente e asséptica. Somente os bem-logrados socialmente encontram mais chances de 

resistência aos efeitos devastadores da COVID-19, pois encontram-se em uma sociedade em 

que a “lógica do mercado é contrária ao bem-social [...]”. (BITTENCOURT, 2020, p. 174). 

Um programa geral de intervenção precisa ser pensado muito além das questões que 

envolvem um vírus em particular: 

Para evitar os piores resultados do contexto pandêmico, a desalienação é a próxima 

grande transição humana: abandonar as ideologias coloniais, reintroduzir a 

humanidade nos ciclos de regeneração e redescobrir nosso senso de individuação em 

multidão acima do capital e do Estado. No entanto, o economicismo, a crença de que 

todas as causas são econômicas por si só, não será suficiente. O capitalismo global é 

uma hidra de muitas cabeças, que se apropria, internaliza e ordena numerosas camadas 

de relações sociais (WALLACE et al., 2020, p. 62). 

As previsões dos autores supracitados não deixam margem para dúvida: é preciso um 

sistema de saúde integrado, orientado pelas demandas de saúde para prover o que é necessário 

para combater a atual pandemia. É necessário e urgente ter uma coordenação eficaz para prover 

leitos, funcionários e equipamentos de forma racional. É nisto que reside o desafio: suspender 

uma sociedade profundamente assentada em lucro, privatização, expropriação e espólio de 

outras nações, em favor da sobrevivência da população. 

Brettas (2020) acredita que o Estado deve prover condições de vida até o momento em 

que a saúde das pessoas não esteja mais sob a ameaça da pandemia. E acrescenta: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado. A luta pela universalização do acesso à 

saúde na perspectiva da integralidade passa pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Mesmo com o histórico de subfinanciamento, este sistema tem um papel fundamental 

na prevenção e promoção à saúde e atende hoje mais de 200 milhões de pessoas, sendo 

80% dependentes exclusivamente dele. Mas a garantia de condições sanitárias 

também depende de outras medidas, como ampliar e facilitar o acesso ao seguro-

desemprego (ampliando a quantidade de parcelas durante a pandemia); liberar a fila 
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do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) garantindo a liberação de 

aposentadorias, auxílio-doença, Benefício de Prestação Continuada e demais direitos 

previdenciários; zerar a fila do programa Bolsa Família; criar um abrangente 

programa de renda; garantia de estabilidade para todos os(as) trabalhadores(as) [...] 

(BRETTAS, 2020, p. 17-18). 

A implementação da assistência emergencial foi fundamental para evitar o desespero de 

milhões de famílias que ficaram sem renda na pandemia. As discussões em torno da 

implementação da assistência evidenciam o fato de que o país não tem uma avaliação 

abrangente daqueles que se enquadram na categoria de informais, muito menos a capacidade 

de monitorar intervenções direcionadas. Levar o recurso para quem não fazia parte de 

programas como o Programa Bolsa-Família (PBF), ou não inscritos no Cadastro Único (C.U.) 

(lista governamental que identifica famílias de baixa renda), tornou-se uma tarefa mais difícil 

do que o esperado.  

Costa e Freire (2021), ao analisarem os impactos do auxílio emergencial no Brasil, 

focalizando regiões e estados, observaram que o número de beneficiários que têm Cadastro 

Único (CadÚnico) e o PBF é superior nas regiões Norte-Nordeste, sendo estas regiões as que 

possuem, em média, 51% dos beneficiários oriundos do PBF. Os estados do Piauí (58,4%) e do 

Maranhão (57,7%) lideram nesse quesito. Além disto, verifica-se que este auxílio financeiro 

trouxe uma significância determinante para a manutenção do poder aquisitivo de muitos 

municípios e estados na região Nordeste, pois estes foram os mais beneficiados em termos do 

volume de recursos em proporção ao Produto Interno Bruto (PIB) nominal dessas localidades.  

Estes dados levam a crer que para alguns municípios das regiões menos desenvolvidas, 

o benefício trouxe a sensação de que a crise econômica da COVID-19 não impôs consequências 

econômicas negativas, o que retrata, portanto, a heterogeneidade social e econômica vivenciada 

no Brasil, e a importância do Auxílio para os estados mais pobres da Federação – formado, em 

sua maioria, por estados nordestinos. 

É notório que o Brasil passará por desafios sociais significativos nos próximos anos, 

como aumento da pobreza e de desemprego. O foco nos mais vulneráveis é fundamental, e 

precisa ser associado a iniciativas sobre emprego, requalificação e treinamento para adaptação 

produtiva, bem como modernos esquemas de seguro de renda mínima. O país precisa mapear e 

concentrar esforços, em particular, nos jovens vulneráveis, para qualificá-los e permitir sua 

participação nas oportunidades trabalhistas que surgirão em um mundo pós-COVID-19. 

Os economistas Rossi Júnior e Bastos (2020) observaram que a desigualdade social no 

Brasil se reflete em vários indicadores, como desigualdade de renda, desempenho contrastante 
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em resultados de testes educacionais por níveis de renda e prestação desigual de serviços 

básicos. Um grande setor informal complica ainda mais a inclusão produtiva. Nesse contexto, 

alguns importantes indicadores sociais relacionados à pobreza e à desigualdade já vinham 

apresentando tendências de piora nos últimos anos. O fraco desempenho econômico e a 

dinâmica do mercado de trabalho têm sido parte da explicação. No entanto, há amplo espaço 

para melhorar a focalização e a efetividade das políticas sociais voltadas aos mais vulneráveis.  

A sobreposição de múltiplas conjunturas de crise política, econômica e social não é 

elemento novo no debate da saúde. A ruptura ou esgarçamento dos laços sociais, e o aumento 

da brecha que separa as elites econômicas do mundo e o restante da população, vêm sendo 

pontos de discussão há décadas. A questão da saúde vem sendo debatida, nessa perspectiva, 

como dimensão da vida que expressa as contradições impostas por um modo de acumulação de 

riquezas ambiental e humanamente predatório.  

Os crimes ambientais e humanos sob a responsabilidade da pandemia por COVID-19 

parecem mostrar, agora de modo mais contundente, os efeitos deste modelo de desenvolvimento 

global, já expresso em outros processos endêmico-epidêmicos como os das arboviroses 

transmitidas por mosquitos (dengue, zika e chikungunya), da persistência ou reaparecimento da 

tuberculose pulmonar, além das recentes epidemias de gripes por influenza A subtipo H1N1 

(DAVID et al., 2021). 

A pandemia se configura, portanto, como um contexto de múltiplas camadas e processos 

de determinação social e biológica, afetando a todos, porém de modo desigual. Em que medida 

será possível avançar no enfrentamento dos determinantes e condicionantes dessa crise 

sanitária, é o que a sociedade brasileira terá de responder num futuro próximo. A seguir, 

contextualiza-se o isolamento social como prática de prevenção ao contágio em sua 

caracterização histórica. 

2.2 Isolamento social como prática preventiva histórica 

Em tempos de pandemia, experiência única ao atingir toda uma geração em diferentes 

países, está-se a todo momento entrando em contato com conceitos, como “quarentena” e 

“isolamento social”, como medidas de segurança para contenção do contágio. Porém, cabe 

enfatizar que estas não são medidas de contenção recentes. Para isto, trazem-se aqui alguns 

marcos determinantes em que se fez necessário a aplicação de tais medidas. 

A Peste Negra foi uma pandemia que assolou pelo menos 1/3 da população europeia, e 
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teve seu epicentro na Ásia, assim como a pandemia de COVID-19. A propagação da doença 

pela Europa se deu pelas rotas comerciais oriundas da Ásia, principalmente através do Mar 

Mediterrâneo. Veneza, na intenção de conter a propagação da peste, aplicou uma regra em que 

navios tinham que ancorar por 40 dias antes que a tripulação e passageiros pudessem 

desembarcar. O período de espera foi denominado “quarantino”, que deriva da palavra em 

italiano para o número “40” (WILLIAMS, 2020). 

Até o ponto em que se tem registro, a hanseníase (lepra) foi a primeira doença da história 

para a qual se impõe um distanciamento dos infectados. Incurável na época (hoje com 

tratamento e cura), é uma enfermidade que, nos casos mais graves, deixava suas vítimas 

desfiguradas. Mas não se sabia naquele passado remoto que o isolamento era um exagero, 

afinal, hoje, sabe-se que a doença não tem alta capacidade de contágio (CARVALHO, 2020). 

Dessa forma, as quarentenas surgiram na Idade Moderna, onde com a urbanização da 

Europa no século XVIII, o controle de áreas passou a ser feito via polícia sanitária, onde o 

representante ficava responsável por um quarteirão, e uma vez por dia ele passava e chamava a 

pessoa à janela, e quem não saísse era considerado doente, e acabava isolado (CARVALHO, 

2020). Com o tempo, a duração da quarentena foi reduzida, mas o isolamento continua sendo 

chave para limitar surtos de doenças ao redor do globo. 

Na epidemia de Peste Bubônica, que devastou a cidade do Porto, no Noroeste de 

Portugal, em 1899, um bloqueio foi executado, além das desinfecções, incinerações de objetos 

e pertences, além de isolar os doentes como cordão sanitário. Tanto essa ação quanto as 

providências quarentenárias adotadas à época no Brasil, foram consideradas drásticas 

(CARVALHO, 2020). 

Higiene só viraria rotina no século XIX, de modo que as cidades medievais eram imersas 

de lixo espalhado, e fezes humanas em plena via pública, o que para os roedores era um 

ambiente ideal para proliferação de doenças. Quem conseguia evitar os ratos (que transmitiam 

a versão bubônica da peste), não escapava da tosse de familiares e outras pessoas próximas, que 

era capaz de transmitir a forma pneumônica da doença (OLIVEIRA, 2020). A experiência, 

então, levou a uma conclusão derivada do conhecimento empírico: pessoas doentes infectam 

pessoas próximas, logo, a resposta a essa evidência era o distanciamento. 

Oliveira (2020) descreve ainda que, na virada para o XX, com a produção em massa das 

primeiras vacinas, a humanidade conheceu a imunização, resolvendo-se um problema coletivo. 

Mas, em casos como o da Gripe Espanhola, pandemia que matou ao menos 20 milhões de 

pessoas entre 1918 e 1919, a estratégia da quarentena voltou à tona. Também se recorreu à 
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desinfecção de veículos, de pessoas e de pertences associados aos doentes.  

Depois dos anos de 1940, com um mundo cada vez mais urbano, ganhou corpo o 

discurso da prevenção pela vacina das doenças suscetíveis a imunizantes, sendo o recurso um 

dos mais importantes avanços para a humanidade (NASSARALLA et al., 2019). Atualmente, 

porém, vê-se com preocupação o crescimento do movimento antivacina, por pessoas com baixo 

nível de informação ou através da distorção desta, propagando, assim, a ideia completamente 

errônea de que as vacinas são prejudiciais.  

Nassaralla et al. (2019) analisam que tal situação é exatamente o contrário, pois foi 

somente devido às vacinas que a humanidade conseguiu erradicar a varíola, uma praga que 

ceifou milhões de vidas durante séculos, e está perto de erradicar outras doenças, como a 

poliomielite. Dessa forma, não se pode retroceder neste campo, sob o risco de se verem de volta 

enfermidades que a ciência já havia dominado. A seguir, destacam-se as medidas de contenção 

comunitária executadas ao longo da pandemia de COVID-19. 

2.3 Isolamento e distanciamento social na pandemia do novo coronavírus 

Diante desse cenário de pandemia, e com apenas parte da população vacinada1, algumas 

ações podem ser implementadas, como as medidas clássicas e rigorosas de saúde pública 

(vigilância, detecção, isolamento de pessoas infectadas e quarentena dos expostos), a fim de 

impedir a propagação da COVID-19 neste momento conhecido como “segunda onda de 

transmissão”. (FERRANTE et al., 2021; MORAES, 2021).  

Ademais, as autoridades sanitárias recomendam as medidas de prevenção que podem 

ser adotadas, como a lavagem das mãos, manter o isolamento social, evitar tocar em olhos, nariz 

e boca, manter a higiene respiratória, orientações sobre o uso de máscara e os momentos em 

que se deve procurar os serviços de saúde (WHO, 2020c).  

Nessa perspectiva, a quarentena compreende uma das medidas de grande eficácia para 

conter doenças infecciosas. Consiste em um método de isolar indivíduos saudáveis que podem 

ser expostos à doença durante o período máximo de incubação, podendo ser individual ou em 

grupo, de forma obrigatória ou voluntária, com restrições em casa ou instalações designadas, 

em que há monitoramento contínuo dos indivíduos (CDC, 2020; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

 

1  De acordo com dados do Ministério da Saúde ([2021]), há 127.793.612 pessoas vacinadas com a primeira dose 

e 58.486.260 pessoas com a segunda dose ou dose única, com dados coletados em 28 de agosto de 2021. 
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2020).  

O termo “isolamento” refere-se ao ato de distanciar indivíduos com manifestações 

respiratórias, casos suspeitos e com confirmação de infecção por COVID-19, daqueles com 

saúde integral. Habitualmente é realizada em hospitais, entretanto, há isolamentos domiciliares, 

onde os indivíduos doentes ou com potencial ficam separados dos outros presentes na casa, 

utilizando, quando possível, cômodos e materiais distintos (CDC, 2020; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2020). Com a ocorrência de epidemias, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) publicou em 2005 o Regulamento Sanitário Internacional (RSI), que prevê o 

isolamento de pessoas doentes para evitar o risco de propagação de contaminação.  

Já o distanciamento social, também denominado de “distanciamento físico”, é uma 

medida voluntária, que visa diminuir a velocidade de transmissão do vírus. Consiste em manter 

espaço de, pelo menos, 02 (dois) metros entre pessoas fora de sua casa, além da suspensão do 

comércio não essencial (bares, lojas, academias etc.) e das aulas presenciais. É planejado para 

reduzir a interação entre as pessoas de uma comunidade mais ampla, devendo ser usado quando 

se acredita que já tenha ocorrido a transmissão comunitária, principalmente nos locais onde a 

ligação entre os casos já não pode ser rastreada, e o isolamento das pessoas expostas é 

insuficiente (WILDER-SMITH; FREEDMAN, 2020). 

O caso extremo de distanciamento social é a contenção comunitária ou bloqueio (em 

inglês, lockdown), que se refere a uma intervenção rigorosa aplicada a toda uma comunidade, 

cidade ou região, através da proibição de que as pessoas saiam dos seus domicílios - exceto 

para a aquisição de suprimentos básicos ou a ida a serviços de urgência -, com o objetivo de 

reduzir drasticamente o contato social (WILDER-SMITH; FREEDMAN, 2020). 

Estas medidas têm por objetivo garantir todos os materiais e profissionais para o 

atendimento dos casos da doença sem gerar interrupção dos demais serviços de saúde 

prioritários e emergenciais (CDC, 2020). Todavia, o distanciamento ou isolamento social está 

gerando ansiedade, estresse e prejuízos no setor econômico, tendo sido, inclusive, palco de 

conflito entre o Governo Federal e Estados, devido aos choques de estratégias no enfrentamento 

à COVID-19 (FARIAS, 2020). Entretanto, a vida conectada pelas mídias sociais, levando 

informações de prevenção, comunicação interpessoal e até mesmo a praticidade do home office, 

tem sido de grande importância nesse momento (BITTENCOURT, 2020). 

Com a instituição do isolamento, com manutenção apenas de serviços essenciais para 

não sobrecarregar o sistema de saúde diante da transmissão comunitária sustentada, ressurge a 

polarização no discurso político sobre as prioridades na crise sanitária:  
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[...] Manter o funcionamento da economia para prevenir os efeitos drásticos futuros 

ou seguir a recomendação da OMS de suspensão de todos os setores não essenciais 

para prevenir mortes. A primeira direção se apoiaria em um cenário no qual nosso 

país já enfrenta há alguns anos um quadro de desemprego, aumento da informalidade 

do trabalho e da pobreza, com consequente deterioração das condições de vida da 

população (de moradia, acesso a direitos básicos, opressão pela violência etc.) e que 

parar a economia potencializaria uma tragédia já em curso. [...] A segunda direção 

lança a questão sobre a capacidade dos governos em responderem com eficácia a um 

vírus de contágio acelerado - do qual não há agente intermediário como vetor, o que 

configura um fator agravante - e quais são as instituições públicas ou privadas que 

poderão cumprir essa tarefa (NEY; GONÇALVES, 2020, p. 2). 

Ainda assim, o processo de distanciamento social tornou-se a medida mais eficiente para 

a queda na curva de transmissão, e, em contrapartida, o mesmo modifica de forma impactante 

os hábitos de vida das pessoas. Um grande desafio, no contexto educacional, foi a necessidade 

de reinventar os métodos de ensino, como no caso do ensino de forma remota, que exige uma 

adaptação de seus usuários quanto ao uso de tecnologias (BEZERRA, 2020).  

Trazendo uma análise quantitativa do isolamento social no Brasil, a empresa brasileira 

InLoco, especialista em tecnologia, está utilizando dados enviados por aplicativos parceiros 

para aferir deslocamentos dos usuários, através do comportamento de localização dos 

brasileiros. Cabe destacar que o programa não identifica as pessoas, garantindo sua privacidade. 

Para monitorar o deslocamento, a InLoco utiliza o Global Positioning System/Sistema de 

Posicionamento Global (GPS), sinais de wi-fi, Bluetooth e telefonia e, através disso, foi 

desenvolvido o Índice de Isolamento Social (IIS). O mapa na Figura 01 mostra o percentual, 

por estado, da população que está respeitando o isolamento, com dados coletados no dia 22 de 

março de 2021. Com isso, as autoridades podem direcionar recursos de saúde, segurança e 

comunicação, além de tomar novas medidas preventivas (INLOCO, c2021). O site InLoco foi 

desativado a partir de 23 de março de 20212. 

Através do exposto, observa-se uma queda progressiva no IIS desde maio de 2020, o 

que corrobora com o ocorrido no estado do Maranhão. O estado chegou a ter isolamento social 

de mais de 50% durante o período de lockdown na Grande São Luís, atingindo o pico de 53,6% 

no dia 17 de maio de 2020. Desde então, o índice oscilou e depois começou a cair após a 

reabertura do comércio não essencial no dia 1º de junho de 2020 (INLOCO, c2021). 

  

 

2  A Inloco lançou o IIS para ajudar governantes e a população no Brasil a ter informações relevantes sobre a 

aderência às medidas de isolamento durante a pandemia. Este índice tornou-se referência para órgãos públicos, 

pesquisadores e imprensa. Desde 23 de março de 2021, o ISS foi descontinuado para o público em geral, e os 

dados não são mais atualizados diariamente. Porém, a série histórica da base ainda pode ser acessada (INLOCO, 

c2021). 
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Figura 1 – Índice de Isolamento Social (IIS) no Brasil até a data de 22 de março de 2021 

Fonte: Inloco (c2021). 

Em agosto e setembro de 2020, o índice caiu mais ainda, mantendo sempre a média 

abaixo dos 40% durante esses meses. Nesse período ocorreram novas medidas de relaxamento 

do isolamento social, como a liberação de aulas presenciais nas escolas privadas, liberação de 

pequenos eventos e shows ao vivo com até dois integrantes por banda (CARDOSO, 2020).  

Em novembro de 2020 teve-se no país um índice de 44,5%, próximo aos 41,5% 

expressos no Maranhão e nos demais estados, na mesma época. Em fevereiro de 2021, apesar 

do início da segunda onda de contágio em meados de novembro de 2020, observa-se uma queda 

neste índice de isolamento, marcando 32,5% no Brasil e 39% no Maranhão. 

No Brasil existe um agravante que tem dificultado o processo de isolamento, que são as 

desigualdades sociais e regionais, pois conta com uma população de pessoas pobres e 

extremamente pobres, que ultrapassa os 66 milhões de brasileiros, e são essas pessoas que têm 

que sair de casa em busca de subsistências para si e seus familiares, aumentando o risco de 

infecção e transmissão do novo coronavírus (OLIVEIRA; LUCAS; IQUIAPAZA, 2020).  

A população dos territórios com alta densidade é em sua maioria de pessoas de baixa 

renda, trabalhadores autônomos e informais, agravando ainda mais as condições de controle e 
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higienização. O alto custo de materiais e a falta de acesso a materiais fundamentais coloca esses 

territórios em maior vulnerabilidade de transmissão (SANTOS, 2020). Ao passo que a 

distribuição socioeconômica é incongruente nas regiões, é necessário que a formulação das 

medidas de isolamento seja pensada com o intuito de atingir todas as classes e territórios. 

Ademais, a falta de recursos para saneamento não é relevante somente em tempos de pandemia, 

e merecem ser reportados à vigilância sanitária (BITTENCOURT, 2020).  

Ainda segundo Bittencourt (2020), é necessário dar especial atenção às regiões de 

fronteiras internacionais do Brasil, pois, à exceção do Chile e Equador, todos os demais países 

sul-americanos fazem fronteira com o Brasil, formando os mais diversos conglomerados de 

territórios, e a falta de fiscalização pode contribuir para a propagação da doença. Vale lembrar 

que o país somente fechou as fronteiras terrestres em 20 de março de 2020, e as aéreas em 27 

do mesmo mês, sendo tardia essa tomada de decisão. 

Além disso, os efeitos nos aspectos econômicos e sociais são fatores potencializadores 

de sentimentos e comportamentos adquiridos no isolamento social, gerando angústia, medo, 

ansiedade, insônia, o que pode desencadear depressão e suicídio. E no decorrer da circunstância, 

a tecnologia é o recurso aliado para o trabalho e estudo, mas também possibilita a troca de 

informações sobre a atual pandemia, e dependendo da veracidade e de como estas informações 

são transmitidas, podem acentuar emoções, como comportamento agressivo e, 

consequentemente, as violências domésticas (ORNELL et al., 2020). Esse cenário se agrava 

pela falta de compreensão por parte da população, contribuindo para o não seguimento das 

orientações recomendadas pelas autoridades sanitárias (SCHMIDT et al., 2020). 

Canuto et al. (2020) observaram que a rotina e local de trabalho também se modificaram, 

caracterizando-se agora por um ambiente virtual, com videoconferências, em regime de home 

office, sem interação física e adotando as medidas estabelecidas pelos órgãos responsáveis do 

país. Para os autores, foi possível observar a falta de preparo da população para uma 

modificação de rotina tão brusca neste período. Entretanto, nota-se um maior nível de interação 

entre as pessoas por intermédio da internet, sendo a maior ferramenta para manutenção nas 

relações interpessoais com familiares, nas amizades, maior aprendizado, trabalho e outras 

necessidades do cotidiano. São as ferramentas mais utilizadas: redes sociais, fóruns, mensagens 

de texto, aplicativos móveis, entre outras ferramentas (OPAS, 2020b).  

O receio em relação ao comportamento imprevisível deste vírus vem se tornando uma 

das maiores angústias, uma vez que impondo o isolamento para achatar a curva de seu 

desenvolvimento, a população vem sofrendo os impactos relacionados a este cenário, pois as 
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epidemias de doenças infecciosas não afetam apenas a saúde física, mas também a saúde 

psicológica e o bem-estar da população não infectada (CANUTO et al., 2020). 

O homem é um ser social, ser individualizado e, ao mesmo tempo, coletivo. O homem, 

desde seus primórdios, é considerado um ser de relações sociais, que incorpora normas, valores 

e regras. A relação homem e trabalho também reflete a relação entre o ser social e a natureza 

(LUKÁCS, 2004). Dessa forma, pode-se entender por que é tão difícil permanecer em ambiente 

domiciliar, isolados dos colegas de trabalho, da escola, dos amigos e das relações e diálogos, 

das ideias sobre o mundo, a política e a ciência.  

Em contrapartida, na atual pandemia, permanecer em casa é um ato político, onde 

aproveita-se esse tempo para colocar em ordem os afazeres da casa, fortalecer os laços 

familiares, aprofundar os estudos, assistir filmes, em suma, muitas atividades que melhoram a 

qualidade de vida das pessoas em uma necessária reclusão. As exigências sanitárias de 

quarentena são obviamente desagradáveis, pois festas são canceladas, eventos esportivos 

adiados, saídas sociais impedidas, onde a vida social é suspensa até segunda ordem. 

Com o surgimento da COVID-19, as pessoas entraram em desespero pela sua rápida 

propagação e pelo misto de informações transmitidas, encontrando dificuldades na adaptação 

de suas rotinas e, em alguns indivíduos, os impactos podem ser mais eminentes, devido ao seu 

maior grau de vulnerabilidade. Diante disto, as variações comportamentais mais comuns são as 

alterações nos hábitos alimentares, desequilíbrio das horas de sono, redução da exposição solar 

e da prática de atividades físicas, interferindo na qualidade de vida e, com isso, trazendo 

resultados prejudiciais para a saúde em geral (OLIVEIRA; LUCAS; IQUIAPAZA, 2020).  

O Centers for Disease Control and Prevention considera que manter um determinado 

espaço entre as pessoas é uma das melhores ferramentas, pois evita a exposição ao vírus e 

retarda sua propagação, tanto localmente como em todo o mundo. Como as pessoas podem 

espalhar o vírus antes de saberem que estão doentes, é importante ficarem longe dos outros 

sempre que possível, mesmo que não tenham sintomas. O isolamento social é especialmente 

importante para pessoas com maior risco de ficarem adoecidas gravemente (CDC, 2020).  

Para Ney e Gonçalves (2020), o que se impõe nessa conjuntura não é só o que se refere 

ao período agudo que o mundo atravessa, mas aos problemas crônicos que o assola desde a 

década de 1980, do século passado, e que dizem respeito à função dos Estados na economia, à 

deterioração do mundo do trabalho e dos pactos solidários das políticas sociais.  

De início, as medidas adotadas pela maioria dos países desenvolvidos se centraram no 

aumento expressivo do gasto público, na estatização de equipamentos privados, na adaptação 
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do setor industrial para produção de insumos necessários ao combate ao vírus e no prestígio 

social alçado pelos trabalhadores da saúde no combate à pandemia, ou seja, uma reconfiguração 

do que até então se apresentava estabelecido como as funções essenciais do Estado. Mediante 

um “novo normal”, são os valores coletivos que se reforçam. 

A seguir, destacam-se as ações e medidas implementadas pelo IFMA diante da 

pandemia do novo coronavírus. 

2.4 O Instituto Federal do Maranhão diante da pandemia do novo coronavírus 

Diante do contexto vivenciado e os problemas que o permeiam, o sistema educacional 

merece destaque, uma vez que, em função deste momento, o direito à educação presencial tem 

sido privado aos estudantes em seus mais diversos níveis de ensino, pois assim como toda a 

sociedade, a efeito das políticas públicas de saúde adotadas no país, todos estão ou deveriam 

estar em período de distanciamento e/ou isolamento social, evitando aglomerações, como 

principal medida para reduzir o contágio pelo vírus (OLIVEIRA; SOUZA, 2020).  

O primeiro caso de Covid-19 no Brasil colocou as autoridades em estado de alerta, as 

quais, consequentemente e, gradativamente, estabeleceram regras para o distanciamento social. 

Diante disso, o setor educacional brasileiro cessou as atividades presenciais temporariamente, 

sendo necessário adotar medidas alternativas de ensino remoto, haja vista a necessidade de 

manter e concluir o ano letivo de 2020. Contudo, essas medidas alternativas de ensino geraram, 

e ainda geram, uma grande preocupação nos profissionais da área educacional em relação ao 

acesso e qualidade do ensino, principalmente na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). 

É sabido que o direito à educação está previsto na Constituição Federal (CF) (BRASIL, 

1988) em seu art. 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

Ao pensar no atual contexto em que a educação está diante de um momento de muitas 

incertezas, nos deparamos por outro lado também com uma realidade em que a 

educação brasileira vem sofrendo cortes, falta de investimentos constantes e o 

sucateamento tornando cada dia mais a educação obsoleta e precária, porém o país 

enfrenta diversos novos problemas na educação em função das paralisações [das aulas 

presenciais] por conta do novo coronavírus, SARS-CoV-2, causador da doença 

COVID-19 (MARQUES, 2020, p. 35). 

Neste sentido, o sistema educacional, assim como outras áreas da sociedade, busca 
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alternativas para se adaptar à nova realidade, uma vez que ainda não é possível definir quando 

essa crise se findará e, com isso, a vida da população poderá seguir o seu fluxo dito “normal”. 

Enquanto isso, o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) propôs que as organizações educacionais elaborassem planos de ensino 

utilizando modalidades alternativas (GARCIA et al., 2020). Assim, as instituições de ensino de 

todo o país recorreram ao ensino remoto, que se caracteriza pela utilização de plataformas como 

o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e meios de comunicação digital comumente 

utilizados na modalidade de Educação a Distância (EaD). 

Esse novo modelo de ensino vem gerando grande discussão entre os profissionais de 

educação em relação ao acesso e qualidade, não somente no contexto de acesso às disciplinas, 

mas também dos impactos que essa modalidade pode gerar para os estudantes, principalmente 

na EPT, que é permeada pela interconexão teórico-prática e científica, com estágios, aulas de 

campo, visitas técnicas etc. 

O IFMA foi criado mediante a integração do Centro Federal de Educação Tecnológica 

(CEFET) do Maranhão e das Escolas Agrotécnicas Federais (EAFs) de Codó, de São Luís e de 

São Raimundo das Mangabeiras, preexistentes (IFMA, 2019), resultado do processo de 

expansão da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica (RFEPCT), que 

ao longo dos seus 111 anos vem se solidificando e crescendo a partir de projetos divididos em 

03 (três) fases, para melhoria da distribuição espacial das instituições e ampliação do acesso da 

população à EPT, principalmente nas regiões menos favorecidas (MEC, c2018).  

O IFMA é uma instituição de educação básica, profissional e tecnológica pluricurricular, 

multicampi e descentralizada, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica de 

ensino (IFMA, 2019). Atualmente, fazem parte da Rede IFMA 29 campi e 06 (seis) Centros de 

Referência Educacional (CRE), em 30 cidades (IFMA, 2019). 

Visando garantir a permanência de seus estudantes, o IFMA possui em sua Política de 

Assistência ao Educando (PAE), (Resolução do Conselho Superior – CONSU nº 114/2017), 

programas, projetos e ações para garantir o acesso, permanência e conclusão do curso pelo 

educando, através da formação integral, incluindo neste âmbito a saúde dos estudantes 

regularmente matriculados, prestados por uma equipe multiprofissional de saúde, pautada nos 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS): universalidade, equidade e integralidade (IFMA, 

2017). 

Os setores de saúde, compostos por enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontólogos, 

médicos e nutricionistas, estão localizados em cada um dos campi da Instituição, subordinados 



37 

 

à Coordenadoria de Assuntos Estudantis (CAE), desenvolvendo ações individuais e coletivas 

de promoção à saúde, prevenção de agravos e atendimento ambulatorial de baixa complexidade. 

Sendo que a assistência à saúde que não possa ser prestada dentro da instituição, é encaminhada 

à rede de atenção do SUS. 

O IFMA adotou medidas preventivas contra o avanço do novo coronavírus, causador da 

doença Covid-19, inicialmente com a criação de um Comitê Central de Crise, para o 

enfrentamento do Novo Coronavírus, que deliberou pela suspensão das aulas e dos eventos por 

tempo indeterminado. Todos os campi também foram orientados a instalarem Comitês Locais 

de Crise. Foi instituído, ainda, o projeto “Conte Comigo”, uma rede com ações de prevenção e 

orientações em saúde para servidores (IFMA, 2020). 

A Instituição, respeitando as recomendações da OMS e portarias emitidas pelo MEC, 

recorreu ao ensino remoto, retomando suas aulas por meio on-line a partir de julho de 2020, 

com cada campus tendo autonomia para organizar seu calendário acadêmico e reiniciar suas 

aulas, através do uso de tecnologias digitais, que se baseiam em aulas de modo síncrono ou 

assíncrono, por meio de plataformas do Google for Education: Meet®, YouTube® e 

Classroom®. 

Além das atividades de ensino não presenciais, é oportuno ressaltar que as ações de 

pesquisa e extensão também continuam de forma remota. Alguns editais, para fomento de 

projetos de pesquisa e de extensão, foram prorrogados para que os responsáveis pudessem 

planejar e adaptar as etapas para execução de modo remoto. 

Nos é possível observar que o ensino remoto minimize os impactos gerados pela 

pandemia na educação (GARCIA et al., 2020), contudo, não se pode deixar de notar que essa 

metodologia de ensino evidencia ainda mais as fragilidades sociais e econômicas de inúmeros 

estudantes. Esse problema é mais complexo do que a simples adoção de atividades pedagógicas 

não presenciais, isso porque, apesar da transformação digital vivenciada pela sociedade, dados 

apontam que 39% dos estudantes de escolas públicas brasileiras não têm computador ou tablet 

em suas residências (CETIC, 2019). 

Em relação ao acesso à internet no estado do Maranhão, em 2019, o Maranhão era o 

segundo estado com o menor percentual de domicílios com acesso à internet do país, com 

apenas 67,4% dos domicílios maranhenses com o serviço (IBGE, 2019a). 

A ausência de dispositivos e espaço adequados, bem como a falta de acesso à internet, 

além de outras vulnerabilidades sociais que os estudantes de escolas públicas enfrentam, têm 

gerado mais dificuldades na busca por soluções inclusivas, por gestores de ensino, para o 
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enfrentamento da atual pandemia. Essa realidade parece ser mais evidente nas escolas públicas 

municipais e estaduais, mas também inclui as escolas públicas federais, destacando-se os 

Institutos Federais (IFs). 

Ressalta-se, neste ponto do referencial teórico, que procedeu-se com a divulgação dos 

dados da análise a respeito da atuação do IFMA na pandemia de Covid-19, através da 

elaboração de artigo científico que fora submetido, aceito e publicado pela Revista Querubim, 

periódico da Universidade Federal Fluminense (UFF/Brasil), que tem como foco a publicação 

de pesquisas na área educacional, com International Standard Serial Number (ISSN) 1809-

3264, e Qualis Capes B1 em Ensino. A publicação pode ser encontrada na edição ano 17, nº. 

44, vol. 04, junho/2021, com o seguinte título: “O Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão diante da pandemia de covid-19: principais ações e medidas de 

contingência” (OLIVEIRA; COSTA, 2021). 

A seguir, o quadro 1 traz as principais medidas adotadas pelo IFMA para 

contingenciamento, prevenção e combate ao novo coronavírus na instituição, além de auxílios 

e recursos direcionados aos discentes neste momento pandêmico atípico. 
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Quadro 1 – Portarias Institucionais e medidas adotadas pelo IFMA no combate e enfrentamento à Covid -19, 2020 
DATA PORTARIA/MEDIDAS OBJETIVO 

16/03/2020 Portaria IFMA nº 1.178 Constitui o Comitê Central de Crise para Enfrentamento do Novo Coronavírus (Covid-19) no âmbito do 

IFMA. 

18/03/2020 Portaria IFMA nº 1.202 Estabelece aos campi e reitoria procedimentos e rotinas das atividades acadêmicas, administrativas, de 

atendimento ao público e de prevenção diante do cenário de emergência de saúde pública em decorrência do 

avanço do Novo Coronavírus (Covid-19). 

20/03/2020 Portaria IFMA nº 1.244 Determina que os campi e a Reitoria adotem prioritariamente o desenvolvimento de atividades por meio 

remoto. 

25/03/2020 Portaria IFMA nº 1.257 Determina que os campi e a Reitoria adotem procedimentos para prevenção ao avanço do Coronavírus no 

que se refere aos prestadores de serviços terceirizados. 

29/04/2020 Auxílio emergencial Mais de 6.200 estudantes do IFMA foram contemplados com Auxílio Financeiro Emergencial. A Reitoria do 

IFMA descentralizou orçamento na ordem de mais de R$ 2,2 milhões aos 29 campi da instituição. O auxílio 

foi pago em duas parcelas no valor de R$ 180,00, nos meses de maio e junho de 2020. 

04/05/2020 Portaria IFMA nº 1.815 Institui Grupo de Trabalho para análise e planejamento de estratégias e processo formativo para uso de 

tecnologias com base nos resultados de pesquisa institucional sobre condições de acesso à internet de 

estudantes e habilidades docentes com ferramentas digitais. 

21/05/2020 Portaria IFMA nº 1.892 Estabelece procedimentos para a aquisição e distribuição de gêneros alimentícios aos estudantes da Educação 

Básica do IFMA no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

12/06/2020 Portaria IFMA nº 2.618 Estabelece diretrizes para a realização de Atividades Pedagógicas não Presenciais nos cursos presenciais de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Graduação e Pós-Graduação do IFMA, para a reorganização 

do Calendário Escolar 2020. 

10/07/2020 Portaria IFMA nº 2.934 Determina a execução de medidas institucionais e comportamentais, visando à prevenção, controle e 

mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho, ensino, pesquisa e extensão, 

do IFMA. 

20/07/2020 Rede Conte Comigo A Rede Conte Comigo abriu no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) uma pesquisa 

institucional para acompanhamento da saúde dos servidores em tempos de pandemia. Além disso, através da 

realização de um chamado, os servidores podem acionar o serviço de teleorientação. 

03/08/2020 Portaria IFMA nº 3.651 Autorizar aos campi e a Reitoria o retorno gradativo às atividades administrativas de forma presencial e outros 
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procedimentos. 

DATA PORTARIA/MEDIDAS OBJETIVO 

12/08/2020 Retorno das aulas remotas 

IFMA Barra do Corda 

Retorno gradual e orientações gerais aos discentes sobre o retorno das aulas por meios remotos. Divulgação 

de cartilhas eletrônicas e reuniões via Google Meet com docentes, profissionais da assistência estudantil, pais 

e discentes. 

17/08/2020 Auxílio inclusão digital ao 

estudante 

Disponibilizar o Auxílio Inclusão Digital por meio de repasse financeiro aos estudantes com dificuldades de 

acesso à internet regularmente matriculados nos cursos presenciais do IFMA. 

08 a 

30/09/2020 

Saúde mental na pandemia de 

COVID-19 

O IFMA campus Barra do Corda, por meio da CAE, durante o mês de setembro desenvolveu atividades 

voltadas à temática da saúde mental dos estudantes dos cursos técnicos e superior, com rodas de conversas 

virtuais para tratar de assuntos relacionados à qualidade de vida dos estudantes e, principalmente, no que se 

refere à saúde mental.  

07/10/2020 EDITAL PROEN N º 69/2020. 

Cadastramento de estudantes 

para participação no projeto 

alunos conectados. 

Cadastramento de estudantes matriculados nos cursos presenciais e semipresenciais da EPT e de graduação 

do IFMA, que necessitam de acesso à internet para acompanhamento das atividades acadêmicas não 

presenciais devido à pandemia de Covid-19. 

30/10/2020 EDITAL IFMA nº 92 Auxílio para aquisição de equipamentos tecnológicos da informação para discentes. 

15/12/2020 Portaria IFMA nº 5.895 Estabelece procedimentos para Colação de Grau de forma virtual, em caráter excepcional em razão da 

pandemia da Covid-19. 

20/01/2021 Portaria IFMA nº 265 Diretrizes pedagógicas, acadêmicas e de suporte ao ensino em função da pandemia de Covid-19 a serem 

adotadas nos Cursos Técnicos e Superiores em função da situação de excepcionalidade. 

10/08/2021 Portaria IFMA nº 3.350 Diretrizes para Construção de Planejamento para o Retorno Gradual às Atividades Presenciais no IFMA. 

Fonte: IFMA (2020). 
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Através do exposto, nota-se que, de modo geral, a preocupação com as condições 

sanitárias e ambientais da comunidade acadêmica (estudantes e servidores) se sobrepôs às 

preocupações com as questões pedagógicas, e o IFMA vem demonstrando alinhamento com as 

orientações da OMS e das autoridades sanitárias de saúde, fazendo-se crer que o cuidado com 

a saúde e com a vida é um princípio de valor inegociável. 

Dessa forma, o sistema educacional conhecido como tradicional do IFMA necessitou 

ser suspenso e retomado por meios remotos. Até quando ia durar essa parada obrigatória não se 

sabia, mas ela já tinha promovido amplas discussões no sentido de garantir aos estudantes o 

direito à educação, conforme preconiza a CF/88 (BRASIL, 1988), que lhes foi interrompido 

por motivos de força maior, ainda que ela seja invisível. 

Apesar do momento, não se pode deixar de relatar e enfatizar os esforços dos docentes 

e servidores técnicos-administrativos no intuito de proporcionar aos discentes um retorno 

gradual e dentro das medidas preventivas recomendadas, restringindo-se, até o momento, às 

aulas remotas e ao uso de ferramentas digitais, além de atendimentos on-line via e-mail, ou 

telefonemas. A manutenção dos discentes no ambiente educacional é fundamental, e promete 

um trabalho árduo.  

Através da linha do tempo expressa no quadro 1, observa-se que ocorreu a formalização 

para o retorno presencial, sob o comando das Diretrizes para Construção de Planejamento para 

o Retorno Gradual às Atividades Presenciais no IFMA, em 10 de agosto de 2021. Tal retorno 

encontra-se destacado por fases e procedimentos pré-definidos, que levam em consideração 

indicadores, como o quantitativo de vacinados, a taxa de ocupação de leitos de Unidade de 

Tratamento Intensivo (UTI), número de infectados ativos, dentre outros. É nítido, assim, que 

este momento de retorno dos discentes e docentes necessita de cautela, planejamento e o reforço 

das medidas preventivas individuais e coletivas, para que, com segurança, se possa vivenciar o 

retorno presencial de forma integral.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Como já explicitado, o objeto de estudo da presente pesquisa trata-se dos impactos do 

isolamento social na pandemia do novo coronavírus, realizando-se no IFMA, e com foco nos 

discentes da EPT dos Cursos Técnicos Subsequentes. Este capítulo tem a finalidade de 

apresentar os procedimentos e as etapas dessa pesquisa para atingir seus objetivos. São 

definidas as características da proposta de estudo, abordagem metodológica, local, 

participantes, métodos e instrumentos que foram empregados na pesquisa, aspectos éticos e 

como ocorreu a elaboração e aplicação do produto educacional. 

3.1 O percurso metodológico 

A escolha do materialismo histórico-dialético como base epistemológica parte, antes de 

tudo, da necessidade de se conhecer e explicar o objeto de estudo não pelas suas manifestações 

empíricas ou fenomênicas, mas sim, de desvendar, por aproximações sucessivas, o que está 

oculto e só pode ser captado, em seus aspectos essenciais, por meio de abstrações embasadas 

na relação entre teoria e dados reais. Desse modo, os fatos sociais não estão isolados, há uma 

relação dinâmica e dialética entre o singular, o universal e o particular. O materialismo dialético 

pode, pois, ser entendido como um método de interpretação da realidade (GIL, 2008). 

O que faz o mundo ser como é são as relações materiais que se estabelecem. É por causa 

dessas que a sociedade e o homem desenvolvem-se e, por um processo histórico, pode ser 

superado por um novo modelo. Por meio desse humanismo-materialista, o materialismo 

histórico-dialético considera que o homem é o maior artesão da realidade que se constitui a 

partir das relações que a humanidade estabelece entre si e entre a natureza (LEITE, 2017).  

Martins (2008) propõe que devam ser percorridos três passos para se alcançar o 

conhecimento do objeto estudado de modo a desvelar a realidade:  

(1) a tomada de consciência das partes da totalidade a ser conhecida, abstraindo-as do 

todo; (2) o conhecimento detalhado dessas partes pelo processo da análise; (3) a 

superação da visão analítica, buscando as mediações que se estabelecem entre as 

partes, das partes com o todo e deste para as partes, de modo a produzir uma síntese 

da realidade, que reproduz no pensamento o concreto, o real, com todos os seus 

movimentos, suas determinações e significações, tornando-se um concreto pensado 

(MARTINS, 2008, p. 124). 

Com as etapas sendo construídas e aprimoradas constantemente, o objeto de estudo irá 
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se desvelar e mostrar suas múltiplas dimensões interpretativas, além dos fatores que 

influenciam positiva ou negativamente a vida humana neste momento pandêmico, acarretando 

o convívio social, a economia, a política, a educação e tantas outras áreas. Além disso, com o 

materialismo histórico-dialético, não se pressupõe apenas interpretar o mundo de diferentes 

maneiras, mas transformá-lo, mesmo que de forma sutil e processual. 

A escolha das técnicas e instrumentos não é desconectada do método, já que este 

norteará todo o processo de elaboração da pesquisa. Dessa forma, iniciou-se a pesquisa com a 

seleção bibliográfica, técnica que busca bibliografias secundárias, com a finalidade de deixar o 

pesquisador em contato direto com o assunto pesquisado (MARCONI; LAKATOS, 2002). 

Dessa forma, buscou-se por artigos científicos envolvendo a recente temática do novo 

coronavírus e as medidas preventivas de isolamento, e, ainda com vista a conhecer o mais 

amplamente possível, o “estado da arte” a respeito do objeto de estudo, abrangeu-se a seleção 

bibliográfica para demais contextos envolvendo o isolamento social, em situações hospitalares 

e domiciliares.  

A aplicação da técnica de mapeamento favorece o entendimento do objeto de pesquisa 

através do levantamento de literatura, permitindo percorrer uma trajetória de ideias sobre o 

assunto, criar argumentos para a geração de hipóteses, buscar evidências para confirmar ou 

rejeitar as hipóteses levantadas previamente, e identificar lacunas de investigação que podem 

dar origem a novas pesquisas (ROCHA; NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2018).  

Desse modo, a revisão sistemática exige reflexão crítica acerca da temática pesquisada, 

sendo esta uma forma que minimiza a tendência dos pesquisadores em organizar a revisão de 

acordo com suas perspectivas, e ignorar produções que não estejam de acordo com as hipóteses 

iniciais dos mesmos (ZOLTOWSKI, 2014). 

A etapa posterior, composta pela pesquisa de campo, é o processo de coleta de dados 

que se dá no local de onde ele emerge, no qual o pesquisador está diretamente articulado com 

o espaço do qual decorrem as suas informações e com seus participantes. Para a execução desta, 

é necessário fazer um planejamento e, como qualquer outro tipo de atividade científico-

acadêmica, o levantamento bibliográfico (no presente caso adiciona-se o mapeamento 

sistemático) sobre a temática e o objeto investigado se colocam como um imperativo, e integra 

esse planejamento. Soma-se a isso a eleição das técnicas de coleta de dados mais apropriadas à 

natureza do tema e, ainda, a definição dos procedimentos que serão empregados para o registro 

e análise das informações levantadas em campo (FONTANA, 2018). 

Nessa perspectiva, a atual pesquisa consiste em um estudo exploratório e descritivo de 
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abordagem quanti-qualitativa. Segundo Gil (2008), as pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Já as pesquisas exploratórias proporcionam uma 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito.  

O autor supracitado enfatiza que “[...] as pesquisas descritivas são, juntamente com as 

exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a 

atuação prática. São também as mais solicitadas por organizações como instituições 

educacionais [...]”. (GIL, 2008, p. 28). 

Quanto ao caráter quanti-qualitativo da pesquisa, este se preocupa com a interpretação 

dos significados construídos pelos atores sociais, respondendo às suas particularidades. Dessa 

forma, a abordagem quantitativa infere sobre os dados coletados, sistematizados e 

estatisticamente agrupados e analisados, correlacionando-os entre si, atrelada à vertente 

qualitativa, onde tenta-se compreender um problema na perspectiva dos participantes que o 

vivenciam e que, através das investigações, permitirá refletir e propor novas ações.  

3.2 Participantes e amostra da pesquisa 

Os participantes constituem-se pelos discentes matriculados nos Cursos Técnicos 

Subsequentes, através de seleção aleatória. Justifica-se a escolha por discentes deste âmbito da 

EPT, devido à característica do público, de jovens e adultos, que mantêm uma relação com o 

trabalho formal ou informal, ou estão em situação de desemprego, permitindo analisar 

divergentes realidades que perfazem o isolamento social em época de pandemia.  

Conforme os dados do SUAP (2020), consultados no dia 03 de novembro de 2020, o 

número total de matrículas ativas nos cursos subsequentes no campus Barra do Corda foi de 

859 alunos, em Presidente Dutra 168 e em Grajaú 597. Em relação aos discentes dos cursos 

subsequentes, têm-se a seguinte distribuição: 134 em Barra do Corda, 195 em Grajaú e 52 em 

Presidente Dutra, totalizando, assim, um público total de 381 discentes aptos a participar da 

pesquisa, considerando os critérios de inclusão e exclusão, descritos a seguir. 

Os critérios de inclusão para participação na pesquisa, além da pertinência da relação 

com o objeto de pesquisa, é a adesão ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

(Apêndice B), ter idade igual ou superior a 18 anos, além de ser discente da EPT de nível médio 

na forma subsequente, e devidamente matriculado na Instituição. Durante o processo de 

pesquisa, ocorreu recusa de discentes em participar ainda na primeira etapa (via TCLE) da 
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mesma. Após a aplicação dos questionários, ocorreu a desistência de participantes em 

prosseguir com a pesquisa para a etapa das entrevistas on-line, sendo estes os excluídos da 

pesquisa. 

Com um universo de 381 discentes matriculados nos Cursos Técnicos Subsequentes, 

aplicou-se o cálculo amostral utilizando a calculadora on-line “Calcular e Converter”, 

considerando uma margem de erro de 10%, e um nível de confiança de 90%, o que levou a uma 

meta de 58 participantes para a primeira fase da pesquisa. Logo mais adiante, no item “2.4. 

Instrumentos e métodos de coleta de dados”, destaca-se o quantitativo de participantes 

alcançados em cada etapa da pesquisa. 

3.3 Loci 

Para a delimitação da localidade, o trabalho foi realizado inicialmente no campus Barra 

do Corda, localizado na BR 226, KM 303, Bairro Vila Nenzim, na região central do estado do 

Maranhão, ambiente de atuação profissional da pesquisadora principal.  

Com o decorrer da pesquisa de campo, não houve a adesão esperada por parte do 

público-alvo no campus de Barra do Corda, o que levou a ampliar a coleta para outros dois 

campi da Rede IFMA, localizados na mesorregião do centro maranhense, sendo estes: 

Presidente Dutra e Grajaú (figura 2), a fim de correlacionar as características sociais, 

econômicas e pandêmicas entre aquelas cidades e participantes investigados. 
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Figura 2 – Distribuição geográfica dos campi do IFMA 

Fonte: IFMA (2018). 

Caracterizando as regiões que compõem os três municípios destacados acima, utilizar-

se-á da subdivisão e nomenclatura sugerida pelo Instituto Maranhense de Estudos 

Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC, 2018), que fazem referências ao relevo, à 

hidrografia, à vegetação, à importância turística, à herança étnica, à influência socioeconômica, 

política e cultural de cada localidade, conforme expresso na figura 3, e que será destacada a 

Região de Desenvolvimento da Serras (Grajaú) e a Região de Desenvolvimento Guajajaras 

(Barra do Corda e Presidente Dutra). 

  



47 

 

Figura 3 – Regionalização de Desenvolvimento do Maranhão 

Fonte: IMESC (2018). 

As duas Regiões de Desenvolvimento, onde insere-se o loci do presente estudo, 

apresentam características socioeconômicas e demográficas semelhantes (tabela 1), no que diz 

respeito ao desenvolvimento agrícola e pecuário como atividades econômicas. Quanto à 

localização, tem-se a Região dos Guajajaras no Centro-Leste e a Região das Serras que está ao 

Oeste do estado (IMESC, 2018).  
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Tabela 1– Comparativo demográfico e de Produto Interno Bruto (PIB) per capita das cidades 

de Barra do Corda, Grajaú e Presidente Dutra 

Municípios População estimada 

2020 

Densidade demográfica 

2010 

PIB per capita 

2018 

Barra do Corda 88.492 pessoas 15,92 hab./km² 8.239,59 R$ 

Grajaú 70.065 pessoas 7,03 hab./km² 10.913,15 R$ 

Presidente Dutra 48.036 pessoas  57,97 hab./km² 12.362,73 R$ 

Fonte: IBGE (2021a). 

Correlacionando ao exposto, cabe destacar a importância educacional e socioeconômica 

da instalação do IFs em cidades menos favorecidas do estado do Maranhão, ocorrendo através 

dos planos de expansão da RFEPCT composto por três fases, com o propósito de cobrir todas 

as cidades-polo das mesorregiões, e de auxiliar na superação das desigualdades regionais e na 

viabilização das condições para acesso a cursos de formação profissional e tecnológica como 

ferramenta para melhoria de vida da população. Na tabela 2, destacam-se as principais 

características dos três campi do IFMA, loci da pesquisa: 

Tabela 2 – Comparativo entre os campi de Barra do Corda, Grajaú e Presidente Dutra 

Campus Ano de 

inauguração 

Docentes Técnicos 

Administrativos em 

Educação 

Discentes 

Barra do Corda 2010 59 36 1.444 

Grajaú 2013 44 28 647 

Presidente Dutra 2017* 22 2 191 

*Desde 2017 o campus atua com sede provisória em Presidente Dutra, porém, a portaria de autorização para 

funcionamento só foi expedida em 13 de março de 2020 (IFMA, 2020). 

 

Fonte: IFMA (2021) e SUAP (2021). 

Como parte integrante do IFMA, de forma padrão, há uma equipe de saúde composta 

por 01 (uma) enfermeira, 02 (duas) técnicas de enfermagem, 01 (um) médico e 01 (uma) 

psicóloga. Há também 01 (uma) assistente social, atuante na seleção de bolsas de auxílio 

estudantil e em questões disciplinares que dizem respeito à vulnerabilidade socioeconômica dos 

discentes. 



49 

 

O setor de saúde, ligado à CAE, porém com sala de atendimento específica, para a 

manutenção da privacidade e sigilo do aluno, atende a situações e intercorrências de urgência e 

emergência, consulta médica e/ou de enfermagem, aferição de medidas antropométricas (peso, 

estatura, Índice de Massa Corporal (IMC) e circunferência abdominal) e de sinais vitais, dentre 

outras atividades. 

Neste momento, cabe ressaltar que o campus de Presidente Dutra, devido à sua recente 

implementação e, além disso, demais circunstâncias relacionadas a crises políticas e 

econômicas que atingiram a EPT nos últimos cinco anos, não contempla a equipe 

multidisciplinar descrita acima. Discutir-se-á com mais detalhes a característica deste e dos 

demais campi no subitem “4.2 Pesquisa de campo”, desta dissertação.  

3.4 Instrumentos de coleta e métodos de análise de dados 

A produção de dados na primeira etapa foi realizada através da consulta ao sistema 

SUAP, a fim de verificar o quantitativo de discentes por curso e campi (Barra do Corda, Grajaú 

e Presidente Dutra) da Instituição, num estudo diagnóstico e descritivo e, em um segundo 

momento, a produção de dados se deu por questionários on-line semiestruturados auto 

aplicados, via Google Forms®, com enfoque exploratório descritivo e quantitativo. 

Os participantes foram abordados por e-mail e ligação telefônica, para apresentação da 

pesquisadora principal. A procura pelos contatos dos discentes ocorreu no SUAP, além de 

buscas nas redes sociais como WhatsApp® e Instagram®. Com a autorização docente, houve a 

participação da pesquisadora nas aulas remotas síncronas, onde teve-se a oportunidade de 

realizar uma apresentação e divulgação da pesquisa, convidando os discentes e especificando a 

participação destes, assim como o esclarecimento de dúvidas.  

O questionário no Google Forms trouxe indagações referentes à idade, situação de 

saúde, atividades acadêmicas e adesão ao isolamento e/ou distanciamento social. O 

questionário, em sua maioria, com questões fechadas e um total de 16 perguntas (Apêndice C), 

possibilitou fazer uma pré-seleção dos participantes elegíveis à participação na entrevista, em 

que esta ocorrera com aqueles que referiram adesão ao isolamento e/ou distanciamento social 

na pandemia. Aqueles que não executaram quaisquer medidas de contenção comunitária 

tiveram sua participação encerrada.  
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Após tentativas de contato com os discentes por e-mail e WhatsApp®, alcançou-se um 

total de 65 respondentes aos questionários, excluindo-se as duplicidades de respostas. Sendo 

que destes, 27 são do campus Barra do Corda, 27 de Grajaú e 11 de Presidente Dutra. 

A entrevista (Apêndice D) para discentes do IFMA, onde utilizou-se o Google Meet® 

para coleta, aconteceu com gravação de áudio e vídeo, após o consentimento dos participantes. 

Tal técnica proporciona a interação com o participante, sendo “[...] importante para a angariação 

de dados e informações diretamente atreladas ao público investigado ou à população 

pesquisada.” (FONTANA, 2018, p. 70). A mesma foi ramificada em quatro momentos, a saber: 

qualidade de vida e saúde, impactos econômicos, contexto psicossocial, trabalho e educação. 

A amostra da pesquisa na fase de entrevistas ocorrera por saturação amostral, processo 

este que se deu pelo escasseamento de novos tipos de enunciados, correspondendo ao que se 

designa como “saturação teórica” (atingiu-se, supostamente, o adensamento teórico possível, 

com base nos dados empíricos disponíveis), em que a coleta de novos dados, por meio de 

entrevistas, acrescentaria poucos elementos para a discussão (NASCIMENTO et al., 2018). A 

saturação amostral foi atingida e alcançou-se um total de 11 entrevistas. 

Posteriormente, o conteúdo das entrevistas foi transcrito na íntegra com o auxílio do site 

Web Captioner (https://webcaptioner.com/captioner) e, em seguida, o material passou por uma 

organização e pré-análise das respostas, sendo examinado pela análise de conteúdo 

desenvolvida por Bardin (2016), definida pela análise temática e sequencial, inferindo algo por 

meio das falas em relação a uma dada realidade, onde estes estão envolvidos em uma 

representatividade de indivíduos ou grupo social (BARDIN, 2016).  

Abrangeu-se, ainda, a análise na perspectiva dialética, que considera os fenômenos na 

sua totalidade, contradição e transformação, tendo em vista a premissa que põe o IFMA como 

ator social responsável pela ação educacional, de ensino e pesquisa, dentro de uma sociedade 

que vivencia uma situação atípica e insere o discente em outra perspectiva educacional e social. 

Para isso utilizar-se-á: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 2016, p. 42). 

A análise de conteúdo foi realizada através de três etapas: a pré-análise, que procurou 

sistematizar os dados; a interpretação dos dados, que permitiu estabelecer ligações entre os 

https://webcaptioner.com/captioner
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resultados obtidos com outros já conhecidos, provenientes de teorias e de estudos anteriores; e, 

a apresentação dos dados, que é a forma como os dados são expressos (BARDIN, 2016). 

Com base nos objetivos da pesquisa e respostas aos questionamentos das entrevistas, 

foram definidas as seguintes categorias: Processo de ensino-aprendizagem, Isolamento social e 

seus aspectos psicossociais e econômicos, e Saúde na pandemia de Covid-19. 

O software escolhido para auxiliar no processo de organização e categorização das 

entrevistas foi o Iramuteq®. Dessa forma, realizou-se uma análise do corpus textual, um tipo 

específico de análise de dados, no qual corresponde ao material transcrito e, aplicando-se a 

análise de Classificação Hierárquica Descendente (CHD), identificaram-se nas 11 entrevistas 

as principais expressões e suas ocorrências, divididas por grupos/classes, que contribuíram para 

a delimitação de categorias (SOUZA et al., 2018).  

Nesse ponto, reflete-se que o uso de um programa de computador contou com a 

vantagem da codificação, organização e separação das informações, o que permitiu a 

localização de forma rápida de todo o segmento de texto utilizado na escrita qualitativa. 

Ressalta-se que o software auxilia nesse processo, porém, a análise, interpretação e inferências 

sobre os dados ficam a cargo da avaliação da pesquisadora. 

Para melhor visualização da pesquisa, segue um esquema orientador do processo de 

investigação, expresso na figura 4, através de fases que estruturaram a metodologia, 

possibilitando sistematização e rigor científico. São elas: 
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Figura 4 – Fluxograma dos percursos da pesquisa 

FLUXO TEÓRICO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

Quais os impactos do 

isolamento e/ou 

distanciamento social na 

pandemia de Covid-19 

entre os discentes do 

IFMA?   

Existiram desafios 

biopsicossociais e/ou 

econômicos entre estes 

participantes no contexto 

da pandemia? 
  

Qual a situação de saúde atual e/ou 

vivenciada por estes estudantes durante a 

pandemia? 

⬇ 
OBJETIVO GERAL 

Investigar a situação de saúde e os impactos do distanciamento e isolamento social na pandemia do Novo Coronavírus entre os discentes do 

Ensino Médio de Nível Técnico Subsequente do IFMA nos campi de Barra do Corda, Grajaú e Presidente Dutra. 

Realizar mapeamento 

sistemático das 

divulgações científicas 

sobre isolamento e 

distanciamento social na 

pandemia do novo 

coronavírus e em demais 

situações; 

Investigar a situação 

de saúde e o 

desenvolvimento e 

progressão dos 

sintomas gripais 

relacionados ao 

novo coronavírus; 

Identificar as 

características 

biopsicossociais e 

econômicas dos discentes 

durante o período de 

isolamento social; 

Analisar impactos 

comportamentais e de 

qualidade de vida 

relacionados ao 

isolamento social; 

Construir e-book “BOLETINS 

INFORMATIVOS: ferramenta 

educacional durante a pandemia de 

Covid-19”. 

⬇ 
INSTRUMENTOS/TÉCNICAS 

Mapeamento sistemático 

da literatura   
Questionários on-line 

  
Entrevistas on-line 
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⬇ 
ABORDAGEM DA PESQUISA 

Quanti-qualitativa 

⬇ 
ANÁLISE DOS DADOS 

Gráficos e tabelas 

elaborados no Microsoft 

Excel 2019. 

Análise de 

similitude e nuvem 

de palavras no 

software 

IRAMUTEQ versão 

0.7 alpha 2. 

Unidades de contexto 

(códigos) e categorização 

através da CHD no 

IRAMUTEQ. 

Análise de conteúdo de 

Bardin (2016). 

Resultados e interpretações à luz do 

materialismo histórico-dialético. 

⬇ 
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

ELABORAÇÃO, AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

Boletins informativos 

lançados para os campi de 

Barra do Corda, Grajaú e 

Presidente Dutra. 
  

Aplicação de questionário 

para os participantes da 

pesquisa, via Google Forms, 

para avaliação do produto 

educacional. 
  

Elaboração de um e-book contendo os 

boletins informativos divulgados ao longo 

dos meses de maio a julho de 2021, e 

apresentação deste para a banca de defesa de 

dissertação. 

Fonte: autoria própria (2021).
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3.5 Aspectos éticos 

A fim de garantir o anonimato e sigilo durante todo o percurso, respeitando os preceitos 

éticos das Resoluções nºs 466 e 510 (BRASIL, 2016; BRASIL, 2013), os participantes tiveram 

seus nomes substituídos por códigos, compostos pela letra “D”, correspondente ao nome 

“discente”, e seguido do número de acordo com a ordem de realização das entrevistas, por 

exemplo: D1, D2... D12. 

A coleta de dados utilizando ferramentas digitais de comunicação, como o WhatsApp®, 

Google Forms® e Google Meet®, prosseguiu respeitando-se a privacidade e sigilo dos 

participantes, em que se seguiram as recomendações para procedimentos de pesquisa com 

etapas em ambientes virtuais, conforme estabelecido pelo Ofício Circular Nº 2/2021/Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)/ Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde (SECNS)/MS (BRASIL, 2021g). 

A coleta de dados ocorreu apenas após o conhecimento e consentimento dos 

participantes, e para isso disponibilizou-se o TCLE (Apêndice B) on-line, que possibilitou ao 

discente a leitura do mesmo, e escolha individual em iniciar sua participação ou recusar-se, 

através de marcação em caixa de diálogo. Solicitou-se a Gestão dos campi do IFMA, naqueles 

que ocorrera a pesquisa, a autorização por escrito para realização da mesma, através dos Termos 

de Anuência (Anexo A). 

A pesquisa foi aprovada no dia 28 de outubro de 2020, pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CEP/CONEP (Plataforma Brasil), sob o 

Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) nº 38022220.5.0000.5084 e parecer 

nº 4.368.642 (Anexo B), com autorização para a execução da proposta pelo CEP da 

Universidade Ceuma (UniCEUMA). 

3.6 Elaboração e aplicação do produto educacional 

Apesar de se definir o produto educacional como a última etapa desta pesquisa (Figura 

05), a sua construção ocorrera durante todo o processo metodológico, principalmente pela 

análise dos questionários e entrevistas. Não obstante, ainda que o pesquisador faça todo o 

processo de análise e sistematização do produto educacional, considera-se também que “[...] 

um produto educacional é elaborado sempre por diversas pessoas que são envolvidas ao longo 
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da pesquisa” (FARIAS; MENDONÇA, 2019, p. 13) e, portanto, o resultado final é a expressão 

de múltiplas vozes e expressões representadas pelos discentes. Desse modo, a desconstrução e 

interpretação de cada fala, cada texto, vai se constituindo em unidades de significado e, assim, 

delimita-se a base do produto educacional deste estudo. 

Com caráter informacional e educacional, lançaram-se entre a comunidade discente os 

boletins informativos com o seguinte esquema de divulgação durante os meses de maio a julho 

de 2021: dia 10 de cada mês para o campus de Barra do Corda, dia 20 para o campus de Grajaú 

e dia 30 para o campus de Presidente Dutra.  

Através do expresso nas entrevistas pelos discentes, e das necessidades observadas pela 

pesquisadora por parte desta comunidade, delimitaram-se as seguintes temáticas para os 

boletins: atendimentos presenciais/suspensos; assistência estudantil (divulgação de bolsas e 

auxílios); atividades pedagógicas e ferramentas digitais; e medidas preventivas contra a Covid-

19. 

A divulgação dos materiais digitais ocorreu através das redes sociais (Instagram®) 

oficiais de cada campus, após contato prévio com os responsáveis pelo manuseio desses canais 

e autorização para divulgação do material referente ao presente estudo. Divulgaram-se os 

boletins, também, pela rede WhatsApp®, com envio individual do material aos participantes 

da pesquisa. Mais detalhes sobre a divulgação deste material podem ser encontrados no capítulo 

5 desta dissertação. 

Ao final das divulgações, elaborou-se como produto final um E-book intitulado 

“BOLETINS INFORMATIVOS: ferramenta educacional durante a pandemia de Covid-19”, 

contemplando os materiais divulgados e demais informações pertinentes a respeito da atuação 

do IFMA na pandemia de Covid-19, com um aprofundamento das temáticas trabalhadas ao 

longo dos boletins, onde o mesmo pode ser observado no Apêndice A desta dissertação. 

Como contrapartida, solicitou-se aos discentes participantes da pesquisa, uma avaliação 

dos boletins informativos, via questionário do Google Forms, quanto ao seu design gráfico, 

conteúdos trabalhados, contribuição deste para o processo educacional, dentre outros 

questionamentos (Apêndice E). A participação destes permitiu reconsiderar alguns pontos e 

elaborar o produto (E-book) a ser disponibilizado em banca de defesa de dissertação, com a 

finalidade de validação do documento. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS (RESULTADOS E DISCUSSÕES) 

Apresentam-se, neste capítulo, os dados coletados e analisados conforme as etapas e 

procedimentos descritos até aqui, embasados no referencial teórico exposto e nas percepções 

da pesquisadora principal. Inicia-se a análise a partir do mapeamento sistemático da literatura 

e, logo em seguida, passa-se à interpretação e descrição dos dados coletados junto aos discentes. 

4.1 Mapeamento sistemático da literatura: percepções a respeito do isolamento social 

A pesquisa e seleção na literatura para o mapeamento sistemático foi realizada no dia 

28 de agosto de 2020, nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Web 

of Science, utilizando os descritores “isolamento and hospitalar”; “isolamento and domiciliar”; 

“isolamento and novo coronavírus or covid”, definidos com base no objeto de estudo e no 

objetivo para esta revisão. O quantitativo de trabalhos identificado nesta primeira fase está 

descrito na tabela 3: 

Tabela 3 – Artigos selecionados na 1ª fase do mapeamento sistemático, 2020 

 BASES  

Palavras-chave SciELO Web of Science Total 

isolamento and hospitalar 17 23 40 

isolamento and domiciliar 5 4 9 

isolamento and (novo coronavírus or covid) 35 10 45 

Total 57 37 94 

Fonte: autoria própria, 2020. 

Pode-se visualizar na tabela 3, que na primeira busca foram encontrados 94 artigos 

científicos. Posteriormente, com a sistematização inicial dos trabalhos e através da leitura dos 

resumos e palavras-chave dos artigos, executou-se a primeira seleção com aplicação de critérios 

de exclusão, onde retiraram-se os artigos duplicados ou que não tratassem sobre o isolamento 

social, além de trabalhos que abordam isolamento em contextos não relacionados aos ambientes 

domiciliares, hospitalares ou da pandemia do novo coronavírus, com, por exemplo, análises do 

isolamento em ambientes prisionais. 

Após esta primeira análise, chegou-se ao número de 40 artigos provenientes da SciELO 

e 24 da Web of Science, totalizando 64. Adentrou-se na leitura destes, procedendo à exclusão 

daqueles que não se relacionavam com a temática, em que alguns dos excluídos até citavam 
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vagamente o isolamento social em determinadas situações, porém não era o foco do estudo. 

Observou-se, ainda, dentre os excluídos, trabalhos que não estavam completos. Após as duas 

seleções, e considerando os critérios de inclusão: artigos científicos publicados entre 2016 e 

2020, no idioma português, e publicados no Brasil, chegando-se ao exposto na tabela 4. 

Tabela 4 – Aplicação dos critérios de exclusão e resultado do quantitativo de artigos 

analisados, 2020 

 Após a 1ª e a 2ª seleção  

Palavras-chave Total inicial Duplicados Excluídos  Artigos analisados  

isolamento and hospitalar 40 12 21 7 

isolamento and domiciliar 9 5 2 2 

isolamento and (novo 

coronavírus or covid) 

45 13 23 9 

 94 30 46 18 

Fonte: autoria própria, (2020). 

A partir da delimitação do quantitativo de artigos científicos que seriam analisados e 

discutidos no trabalho, as 18 produções estão a seguir, expostas em quadros e gráficos 

elaborados no Microsoft Excel 2019, apresentando a delimitação dos trabalhos por temática 

central, além da caracterização dos métodos, resultados e conclusão. 

A partir daí, delimitaram-se as três temáticas centrais dentre os artigos analisados, com 

destaque para o quantitativo destes sobre isolamento social na pandemia do novo coronavírus 

(9), apenas em 2020 e até a data de seleção dos trabalhos (28 de agosto de 2020), o que evidencia 

o fortalecimento da ciência e da pesquisa nesse período de crise, com engajamento de 

pesquisadores para divulgação científica. Já o isolamento em situações domiciliares 

demonstrou a menor prevalência, com apenas 02 (dois) trabalhos, o que revela, empiricamente, 

a deficiência e lacunas que permeiam a temática, com necessidade de mais pesquisas na área. 

Para a caracterização inicial do estudo, elaborou-se o quadro 2, com o título dos artigos, 

sua origem (a base de dados onde foi encontrado), seu ano de publicação, citação dos autores e 

subdivisão dos trabalhos por temática. Ao observarem-se os 18 estudos selecionados, é possível 

evidenciar, quanto ao ano de publicação, que em 2020 ocorreu o maior número de publicações, 

havendo 10 estudos no período. Seguindo em ordem decrescente, teve-se, ainda, 03 (três) 

trabalhos em 2018, 02 (dois) em 2015 e 2019, e apenas 01 (um) em 2016. Destaca-se que os 09 

(nove) estudos referentes ao isolamento social na pandemia foram publicados no ano de 2020, 
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coincidindo com o início das infecções e medidas de contenção no Brasil, a partir de fevereiro 

de 2020. 

Delimitou-se também a nomenclatura dos artigos científicos e seus respectivos autores, 

juntamente com as bases de dados em que se identificou e buscou por tais trabalhos, porém, 

vale ressaltar que não necessariamente realizou-se esta demarcação com a intenção de fazer 

uma análise a respeito dessas variáveis, mas para, prioritariamente, facilitar ao leitor a busca 

por esses trabalhos, caso surja o interesse pela leitura na íntegra destes. 
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Quadro 2 – Caracterização dos estudos, base de dados, ano de publicação, autores e temáticas, 2020 

nº ISOLAMENTO HOSPITALAR BASE DE DADOS AUTOR/DATA 

1 Comprometimento social de pacientes submetidos ao transplante de células-

tronco hematopoiéticas 
SciELO Rocha et al. (2015) 

2 Padrões de apoio social na Atenção Primária à Saúde: diferenças entre ter 

doenças físicas ou transtornos mentais 
SciELO Aragão et al. (2018) 

3 Concepções de usuários de um CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) 

sobre o tratamento e inclusão 
SciELO Vieira et al. (2018) 

4 Brincando para continuar a ser criança e libertar-se do confinamento da 

hospitalização em precaução 
SciELO Depianti, Melo e Ribeiro (2018) 

5 Percepções do adolescente com câncer em cuidados paliativos quanto ao 

seu processo de adoecimento 
SciELO Guimarães et al. (2020) 

6 Jogos digitais nas classes hospitalares: desbravando novas interfaces Web of Science Neves, Alves e Gonzalez (2015) 

7 Sobre o cotidiano no contexto do adoecimento e da hospitalização: o que 

dizem as mães acompanhantes de crianças com diagnóstico de neoplasia? 
Web of Science Almeida et al. (2016) 

8 ISOLAMENTO DOMICILIAR BASE DE DADOS AUTOR/DATA 

8 De casa para o meio-fio: pequenas histórias de uma residência terapêutica SciELO Candido, Lavrador e Amorim (2019) 

9 Sobrecarga de cuidadores idosos que cuidam de idosos dependentes. Web of Science Santos et al. (2019) 

 ISOLAMENTO NA PANDEMIA DE COVID-19 BASE DE DADOS AUTOR/DATA 

1

10 

Fatores associados ao comportamento da população durante o isolamento 

social na pandemia de COVID-19 
SciELO Bezerra et al. (2020) 

1

11 

Medidas de distanciamento social no controle da pandemia de Covid-19: 

potenciais impactos e desafios no Brasil 
SciELO Aquino et al. (2020) 

12 O uso intensivo da internet por crianças e adolescentes no contexto da 

Covid-19 e os riscos para violências auto infligidas 
SciELO Deslandes e Coutinho (2020) 
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13 Covid-19: implicações e aplicações da Psicologia Positiva em tempos de 

pandemia 
SciELO Zanon et al. (2020) 

 ISOLAMENTO NA PANDEMIA DE COVID-19 BASE DE DADOS AUTOR/DATA 

14 
Descrição de um cluster da Covid-19: o isolamento e a testagem em 

assintomáticos como estratégias de prevenção da disseminação local em 

Mato Grosso, 2020 

SciELO Silva et al. (2020) 

15 O que a pandemia da Covid-19 tem nos ensinado sobre adoção de medidas 

de precaução? 
SciELO Oliveira, Lucas e Iquiapaza (2020) 

16 Em tempos de pandemia pela Covid-19: o desafio para a educação em 

saúde 
Web of Science Palácio e Takenami (2020) 

17 Restrição de mobilidade física e isolamento social: abrem-se as janelas do 

entretenimento 
Web of Science Soto e Silva (2020) 

18 Uma história sobre pandemia (Covid-19), isolamento e fundamentos 

microeconômicos de políticas públicas 
Web of Science Silva (2020) 

Fonte: autoria própria, 2020. 



61 

 

Como contextualização primordial no estudo, teve-se a preocupação de trazer, ainda no 

quadro 3, as análises dos trabalhos no que concerne ao seu objeto de estudo, métodos e técnicas 

empregados, principais resultados e conclusões, com o objetivo de identificar similaridades e 

divergências entre os mesmos, construção de hipóteses e lacunas que podem surgir e abrir 

horizontes para novas pesquisas. Cabe ressaltar que estes tópicos foram extraídos diretamente 

dos artigos na forma apresentada pelo(s) autor(es), e sistematizados resumidamente no quadro 

3. 

No que concerne ao objeto de estudo dos artigos, observa-se que estes encontram-se 

com a temática do isolamento social bem delimitada, seguindo diferentes vertentes, métodos e 

técnicas de estudo. Situações hospitalares envolvendo crianças, adolescentes e seus 

acompanhantes destacaram-se entre os artigos, além de estudos, que chamaram muita atenção, 

do isolamento entre ex-clientes psiquiátricos na sociedade atual, demonstrando determinados 

avanços com o novo tratamento psiquiátrico e antimanicomial, porém, trazendo à tona a 

problemática de não reinserção destes indivíduos na comunidade e o preconceito que os aflige, 

causando o isolamento.  

Majoritariamente, teve-se a análise de artigos com foco no isolamento social na 

pandemia de Covid-19, e estes também caracterizam-se por um leque variado de objetos de 

estudo, onde pode-se ler e analisar trabalhos que tratavam sobre os impactos das medidas 

preventivas para a população, saúde mental e psicologia durante o isolamento, impactos 

econômicos e sociais, efetivamente do isolamento social, dentre outras, que aborda-se mais 

detalhadamente adiante, onde discutem-se as metodologias e os resultados dos estudos. 

Em relação às metodologias adotadas, tiveram-se 08 (oito) pesquisas de campo com 

abordagens diversas (quanti/qualitativa), e instrumentos de coleta de dados como: 

questionários, entrevistas, caderno de campo etc., além de 06 (seis) estudos documentais / 

bibliográficos, 02 (duas) revisões de literatura e 02 (dois) ensaios. Ressalta-se que a 

caracterização metodológica dos estudos ocorreu de acordo com o que continha descrito pelos 

próprios pesquisadores na íntegra dos artigos. Destaca-se, ainda, 04 (quatro) estudos que se 

utilizaram do método de análise de conteúdo para a interpretação dos dados coletados, mesmo 

método empregado na análise dos resultados desta dissertação, a partir das técnicas 

desenvolvidas por Bardin (2016). 
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Quadro 3 – Artigos analisados segundo objeto de estudo, métodos e principais resultados e conclusões, 2020 

nº TÍTULO OBJETO DE ESTUDO METODOLOGIA EMPREGADA 
RESULTADOS E 

CONCLUSÕES 

ISOLAMENTO HOSPITALAR 

1 

Comprometimento social de 

pacientes submetidos ao 

transplante de células-tronco 

hematopoiéticas 

Comprometimento dos 

domínios sociais e emocionais 

de pacientes internados para 

Transplante de células-tronco 

hematopoiéticas, em 

decorrência da internação e 

isolamento social. 

Tipo de pesquisa: pesquisa de 

campo longitudinal e observacional; 

 

Instrumentos: questionários de 

avaliação da qualidade de vida. 

A média de idade dos pacientes 

foi de 36 anos; observou-se 

queda da função social e 

estabilidade na função 

emocional; 100% dos pacientes 

tinham acompanhantes, o que 

possivelmente tenha colaborado 

para que a função emocional não 

tivesse um resultado negativo 

significativo. A falta de recursos 

financeiros é o maior problema 

da família. 

2 

Padrões de Apoio Social na 

Atenção Primária à Saúde: 

diferenças entre ter doenças 

físicas ou transtornos mentais 

As associações existentes 

entre a rede de apoio dos 

participantes, mensurada pelas 

categorias de integração e 

isolamento com doenças 

físicas e os transtornos 

mentais. 

Tipo de pesquisa: pesquisa de 

campo, estudo de corte transversal; 

 

Instrumentos: questionários do 

Hospital Anxiety and Depression 

Scale – HAD (Escala de Ansiedade 

Hospitalar e Depressão), uma escala 

traduzida e validada no Brasil. 

32,7% dos pacientes tinham 

hipertensão, 8,9% diabetes e 

2,9% eram obesos. Quanto à 

ocorrência dos transtornos 

mentais tem-se 36,9% com 

ansiedade e 25,1% com 

depressão. 

 

Houve associação negativa do 

isolamento com o diabetes, 

demonstrando que os níveis de 

isolamento decrescem à medida 

que crescem os de diabetes, ou 

seja, a rede de apoio se aproxima 

daqueles com doenças físicas. 
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nº TÍTULO OBJETO DE ESTUDO METODOLOGIA EMPREGADA 
RESULTADOS E 

CONCLUSÕES 

3 

Concepções de usuários de um 

CAPS sobre o tratamento e 

inclusão 

As concepções sobre o 

tratamento para usuários de 

um serviço de saúde, bem 

como os sentidos por eles 

atribuídos à sua relação com a 

comunidade, no que se refere 

à inclusão social. 

Tipo de pesquisa: pesquisa de 

campo qualitativa. 

 

Instrumentos: questionário 

sociodemográfico e entrevista 

semiestruturada. A análise das 

entrevistas foi pela Psicologia Social 

Discursiva. 

Alguns entrevistados se 

autonomearam a partir do seu 

diagnóstico, devido à rotulação 

no modelo asilar. Os sentidos 

produzidos sobre o tratamento 

nos hospitais denunciam um 

lugar de maus-tratos e exclusão; 

onde eram submetidos a uma 

precária condição de vida e ao 

isolamento social. 

4 

Brincando para continuar a ser 

criança e libertar-se do 

confinamento da hospitalização 

em precaução 

O significado do brincar para 

a criança hospitalizada em 

isolamento preventivo. 

Tipo de pesquisa: Estudo de campo 

qualitativo. 

 

Referencial teórico: o 

Interacionismo Simbólico. 

 

Instrumentos: observação com 

registro; entrevista semiestruturada. 

Análise Qualitativa de Conteúdo 

Convencional. 

A brincadeira oportunizou a 

possibilidade de a criança revelar 

sua percepção sobre o hospital e 

os cuidados de enfermagem. Ela 

o define como um local onde se 

encontra sozinha, sem ninguém 

para brincar, convivendo com a 

doença e as restrições do 

ambiente hospitalar, associando 

o profissional de saúde àquele 

que realiza apenas 

procedimentos técnicos. 

5 

Percepções do adolescente com 

câncer em cuidados paliativos 

quanto ao seu processo de 

adoecimento 

As percepções do adolescente 

com câncer em cuidados 

paliativos quanto ao seu 

processo de adoecimento 

Tipo de pesquisa: pesquisa de 

campo exploratória qualitativa; 

 

Referencial teórico: Teoria do 

Relacionamento Interpessoal de 

Hildegard Peplau. 

 

Instrumentos: questionário e 

Emergiram três categorias 

temáticas, a saber: vivendo o 

momento difícil da trajetória da 

doença; sentindo o isolamento 

social e a vida parar; e superando 

a fase difícil da doença. 

 

A doença afeta as relações 
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entrevistas semiestruturadas. 

 

Análise de conteúdo temática. 

interpessoais, devido às 

limitações impostas no 

desenvolvimento das atividades 

cotidianas e da imagem corporal; 

levando a um comportamento de 

isolamento. 

nº TÍTULO OBJETO DE ESTUDO METODOLOGIA EMPREGADA 
RESULTADOS E 

CONCLUSÕES 

6 

Jogos digitais nas classes 

hospitalares: desbravando novas 

interfaces 

As experiências que trazem os 

jogos digitais nas atividades 

hospitalares, situadas no 

Hospital Universitário 

Canárias e do Complexo 

Hospitalar Professor Edgard 

Santos. 

Tipo: bibliográfica e documental. 

 

Instrumentos: análise de publicações 

científicas e registros em diário de 

campo de uma das autoras que 

conheceu ambas as classes 

hospitalares. Modelo contrativo de 

análise. 

É possível concluir que a 

interação com os jogos 

possibilita uma maior 

socialização e a solidificação de 

vínculos afetivos entre os 

jogadores: pacientes, 

acompanhantes, professores etc. 

Do mesmo modo contribuem 

para o resgate da cultura lúdica e 

entretenimento dentro do 

ambiente hospitalar. 

7 

Sobre o cotidiano no contexto do 

adoecimento e da hospitalização: 

o que dizem as mães 

acompanhantes de crianças com 

diagnóstico de neoplasia? 

O cotidiano vivido no 

hospital, como um fenômeno 

repleto de sutilezas, pela 

compreensão de que é no 

cotidiano que o ocupacional 

se dá e de onde as 

significações emergem. 

Tipo: pesquisa de campo qualitativa, 

a partir da concepção 

fenomenológica. 

 

Instrumentos: observação e 

entrevistas semiestruturadas.  

 

Análise de conteúdo. 

O cotidiano hospitalar pode ser 

permeado pelo desconforto 

físico, angústia, medos, 

incertezas, dificuldades de 

adaptação às regras e 

procedimentos hospitalares. 

Todavia, as pessoas podem 

buscar (res)significar o cotidiano, 

através de vivências 

ocupacionais e relações de apoio 

entre acompanhantes, o que pode 

contribuir para a percepção de 

bem-estar e aprendizagem. 
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nº TÍTULO OBJETO DE ESTUDO METODOLOGIA EMPREGADA 
RESULTADOS E 

CONCLUSÕES 

ISOLAMENTO DOMICILIAR 

8 

De casa para o meio-fio: 

pequenas histórias de uma 

residência terapêutica 

Escritos sobre figuras do 

cotidiano de ex-internos de 

um hospital psiquiátrico em 

uma residência terapêutica na 

cidade de Vitória - ES. 

Tipo de pesquisa: pesquisa 

qualitativa e documental. 

 

Instrumentos: narrativas orais e 

escritas em cadernos de campo 

produzidos ao longo da pesquisa, e se 

referem a experiências tecidas no 

âmbito desta. 

O que se vê desde o início dos 

saberes sobre a loucura é uma 

gradual intensificação de um 

enfoque sobre causas biológicas, 

de abordagens neuroquímicas 

que aproxima a psiquiatria de 

suas congêneres especialidades 

médicas. Abrir espaço para uma 

desconstrução da loucura como 

“doença mental” é também a 

desconstrução da ideia de “cura”. 

9 

Sobrecarga de cuidadores idosos 

que cuidam de idosos 

dependentes 

As repercussões causadas no 

cotidiano de cuidadores de 

idosos que cuidam de idosos 

dependentes. 

Tipo de pesquisa: pesquisa de campo 

e estudo descritivo, exploratório, 

com abordagem qualitativa. 

 

Instrumentos: entrevistas 

semiestruturadas. 

 

Análise Temática Conteúdo proposta 

por Minayo. 

Resultou em três categorias 

temáticas, a saber: 

Transformação da rotina (C1); 

Ser cuidadora idosa sem 

conhecimento (C2); e 

Desequilíbrio emocional e físico 

(C3). As restrições na vida social 

e o isolamento são apontadas 

como consequências do processo 

de cuidado, na impossibilidade 

de sair de casa, de frequentar 

templos religiosos, ou mesmo 

para o autocuidado. 
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nº TÍTULO OBJETO DE ESTUDO 
METODOLOGIA 

EMPREGADA 

RESULTADOS E 

CONCLUSÕES 

ISOLAMENTO NA PANDEMIA DE COVID-19 

10 

Covid-19: implicações e 

aplicações da Psicologia Positiva 

em tempos de pandemia 

As pesquisas psicológicas, 

principalmente provindas da 

Psicologia Positiva, auxiliando e 

orientando no enfrentamento dos 

efeitos adversos produzidos pelo 

isolamento social. 

Tipo de pesquisa: revisão de 

literatura. 

 

Instrumentos: Divisão dos artigos 

e obras analisadas em construtos: 

autocompaixão, resiliência, 

criatividade, otimismo, esperança 

etc., para lidar com os efeitos 

adversos do isolamento. 

Apesar dos muitos efeitos 

adversos causados pelo 

isolamento social, sugere-se 

atenção aos aspectos positivos: a 

possibilidade de passar mais 

tempo consigo mesmo, o que 

permite refletir sobre novas 

estratégias para a 

autorrealização; a oportunidade 

de estar junto dos filhos e poder 

ter mais tempo para escutar as 

suas emoções; e a visualização 

do futuro, permitindo imaginar 

novos tempos. 

11 

Descrição de um cluster da 

Covid-19: o isolamento e a 

testagem em assintomáticos 

como estratégias de prevenção da 

disseminação local em Mato 

Grosso, 2020 

Determinar os riscos e 

dimensionar a efetividade do 

isolamento enquanto medida que 

mitigue a disseminação do 

SARS-CoV-2. 

Tipo de pesquisa: estudo 

descritivo e documental. 

 

Instrumentos: Foram utilizados 

dados públicos disponibilizados 

pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Tangará da Serra, e de 

registros documentais de fichas 

de notificação e relatórios de 

investigação epidemiológica. 

A limitação do estudo consiste na 

amostra (5), porém, sua 

relevância reside em descrever a 

introdução da doença em um 

município do interior de Mato 

Grosso. A disseminação da 

doença foi contida pelo 

isolamento domiciliar. 

Evidenciou-se que C01 e C02 

foram os casos índices por 

infecção importada, e que houve 

transmissão para os filhos (C03 e 

C04) e para a fisioterapeuta 

(C05). 
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nº TÍTULO OBJETO DE ESTUDO 
METODOLOGIA 

EMPREGADA 

RESULTADOS E 

CONCLUSÕES 

12 

O que a pandemia da Covid-19 

tem nos ensinado sobre adoção 

de medidas de precaução? 

A pandemia da Covid-19 e o que 

temos (re)aprendido com a 

experiência mundial para adoção 

das medidas de prevenção 

preconizadas pela OMS, bem 

como o panorama 

epidemiológico no mundo. 

Tipo de pesquisa: pesquisa 

bibliográfica e documental. 

 

Instrumentos: Análise de estudos 

nacionais e internacionais, 

documentos do Ministério da 

Saúde, OMS, Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária, dentre 

outros. 

O Japão realizou uma vigilância 

rigorosa entre o início da doença 

em um caso primário (suspeito) 

até sua manifestação (infectado). 

Com o mapeamento foi possível 

inicialmente controlar a 

disseminação, também com o 

isolamento precoce. É possível 

aprender que seu curso e 

impactos no Brasil depende do 

esforço colaborativo de todos, 

poder público, famílias e 

cidadãos. 

13 

Fatores associados ao 

comportamento da população 

durante o isolamento social na 

pandemia de Covid-19 

A percepção da população sobre 

o processo de isolamento social e 

os fatores que influenciam a 

adesão ou não-adesão desta 

medida não-farmacológica pela 

população. 

Tipo de pesquisa: pesquisa de 

campo transversal e quantitativa, 

configurando uma amostra não 

probabilística com viés de 

conveniência. 

 

Instrumentos: questionário no 

Google Forms (pesquisa de 

opinião). 

32% afirmaram que estão em 

isolamento total (não saem de 

suas residências); 57% das 

pessoas estão em isolamento 

parcial (saem de casa apenas para 

comprar alimentos e remédios); e 

11% não estão isoladas. 89% 

acreditam que o isolamento reduz 

o número de vítimas e apenas 3% 

responderam que o isolamento é 

incapaz de reduzir este número. 

14 

Medidas de distanciamento 

social no controle da pandemia 

de Covid-19: potenciais impactos 

e desafios no Brasil 

O impacto das medidas de 

distanciamento social na 

epidemia de Covid-19 e sua 

implementação no Brasil, 

atrelada às medidas de 

isolamento social e quarentena. 

Tipo de pesquisa: revisão 

narrativa. 

 

Instrumentos: seleção e análise 

de artigos científicos e atos do 

poder público (decretos e 

Os achados científicos 

apresentados sugerem que a 

conjugação de isolamento dos 

casos, quarentena de contatos e 

medidas de distanciamento 

social, têm o potencial de 
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decisões judiciais) federais e 

estaduais implementados no país. 

diminuir a transmissão da 

doença. 

nº TÍTULO OBJETO DE ESTUDO 
METODOLOGIA 

EMPREGADA 

RESULTADOS E 

CONCLUSÕES 

15 

O uso intensivo da internet por 

crianças e adolescentes no 

contexto da Covid-19 e os riscos 

para violências auto infligidas 

As implicações do isolamento 

social devido à pandemia de 

Covid-19 para o uso intensivo da 

internet entre crianças e 

adolescentes e suas 

consequências para a prática de 

violências auto infligidas. 

Tipo de pesquisa: método de 

ensaio. 

 

Instrumentos: revisão da 

literatura de artigos e relatórios 

da OMS. 

A oportunidade de discutir os 

riscos das práticas digitais lesivas 

estão dadas no uso intensivo da 

internet no isolamento social. Por 

um lado, não banalizar como 

“jogo” ou brincadeira tais 

desafios é uma forma de ajudar 

aos adolescentes a problematizar 

os riscos envolvidos. Por outro 

lado, o caráter lúdico como 

marcas da conectividade on-line 

não são deletáveis, nem devem 

ser “demonizados”. 

16 

Em tempos de pandemia pela 

Covid-19: o desafio para a 

educação em saúde 

Os desafios e as perspectivas de 

educar em saúde frente à 

pandemia da doença causada 

pelo novo coronavírus, Covid-19. 

Tipo de pesquisa: bibliográfica. 

 

Instrumentos: análise de artigos e 

publicações científicas 

relevantes. 

As “clássicas formas” de 

prevenção relacionadas aos 

hábitos de higiene da população 

e o isolamento social, ainda 

encontram barreiras para serem 

implementadas. Soma-se a isso a 

divulgação de notícias falsas nas 

redes sociais e descrédito em 

relação ao que o mundo está 

vivendo. 

17 

Restrição de mobilidade física e 

isolamento social: abrem-se as 

janelas do entretenimento 

O uso do entretenimento em 

tempos de pandemia de Covid-19 

e suas repercussões no acesso e 

disponibilização de sites e 

aplicativos desta natureza. 

Tipo de pesquisa: documental e 

qualitativa. 

 

Instrumentos: matérias 

jornalísticas on-line e páginas 

Ao lado do aumento na procura e 

vendas no setor de jogos, 

também se observa aumento de 

empatia e solidariedade em 

empresas e serviços que 
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virtuais abordando o 

entretenimento, interpretadas 

pelas teorias psicodinâmicas. 

disponibilizam produtos de 

entretenimento que podem 

contribuir para o bem-estar e 

saúde mental no isolamento 

social. 

nº TÍTULO OBJETO DE ESTUDO 
METODOLOGIA 

EMPREGADA 

RESULTADOS E 

CONCLUSÕES 

18 

Uma história sobre pandemia 

(Covid-19), isolamento e 

fundamentos microeconômicos 

de políticas públicas 

Hipóteses de estudo sobre o 

comportamento econômico e 

social em uma situação de crise 

sanitária. 

Tipo de pesquisa: ensaio 

 

Instrumentos: narrativa de uma 

história baseada numa 

experiência individual do autor. 

A segunda semana de março foi a 

da inflexão, do ponto de vista do 

que estava ocorrendo e da ação 

das autoridades públicas. No fim 

dessa semana, a emergência foi 

declarada e a política de 

isolamento, com fechamento de 

tudo, menos comércio de 

alimentos e remédios. O 

fenômeno da escassez de alguns 

produtos, está bem sedimentado. 

Há um aumento da demanda 

devido à expectativa de falta do 

produto. 
Fonte: autoria própria (2021). 
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A análise documental e/ou bibliográfica representa a segunda metodologia mais 

utilizada dentre os artigos, cabendo inferir que, para Martins e Theophilo (2009), a análise 

documental pode constituir uma etapa da pesquisa, subsidiando dados encontrados por outras 

fontes (pesquisa bibliográfica), ou os dados coletados junto a pessoas ou no local de estudo 

(pesquisa empírica), no sentido de corroborar a confiabilidade dos dados. Não por acaso, esse 

tipo de pesquisa também exige planejamento, e, após uma análise da literatura disponível sobre 

o tema estudado, o material coletado deve ser triado, estabelecendo-se, assim, um plano de 

leitura deste.  

A análise das fontes mais utilizadas dentro dos trabalhos que abordam o isolamento 

social permitiu melhor entendimento sobre o processo investigativo, bem como a consolidação 

da escolha das fontes e técnicas a serem empregadas na pesquisa. 

A pesquisa de campo é o processo no qual o pesquisador está diretamente articulado 

com o espaço (fonte) do qual decorrem as suas informações. Nesse sentido, há uma relação 

direta entre aquilo que se deseja conhecer e o espaço (delimitado pelo pesquisador) de suas 

manifestações. A classificação de uma pesquisa de campo em qualitativa ou quantitativa vai 

depender invariavelmente das técnicas de coleta, análise e interpretação das informações 

(FONTANA, 2018). Nesta pesquisa tem-se, devido ao contexto, uma determinada restrição ao 

ambiente vivenciado pelos participantes, e para minimizar a distância imposta, traz-se no roteiro 

de entrevista semiestruturado questões pertinentes a esta rotina. 

A entrevista destaca-se dentre os instrumentos de coleta utilizados nos artigos (quadro 

3), uma técnica bastante empregada nas pesquisas qualitativas, sendo comum sua aplicação 

junto a outros instrumentos, podendo variar de acordo com o objeto de estudo. 

O baixo índice de pesquisas de revisão literária (02) e ensaios (02) está em consonância 

com o pequeno índice de publicações com estas abordagens, o que pode ser justificado, segundo 

Lopes (2012), pelos periódicos terem dado preferência à publicação de artigos oriundos de 

pesquisa de campo, e que gerem evidências científicas de alto nível. Entretanto, acredita-se que, 

ao contrário do que se imagina, a revisão de literatura, assim como ensaios e demais métodos e 

técnicas de estudo, podem produzir evidências científicas confiáveis e, para isso, necessitam de 

tanto rigor metodológico quanto qualquer outro tipo de estudo. 

Em termos epistemológicos, chamou a atenção, também, o destaque que determinados 

estudos dão para o referencial teórico no artigo, como o Interacionismo simbólico no trabalho 

de Depianti, Melo e Ribeiro (2018), e a Teoria do Relacionamento Interpessoal de Hildegard 

Peplau, em Guimarães et al. (2020). A base teórica que fundamenta determinado estudo, por 
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vezes, revela-se de forma expressiva com uma prática e certeira identificação do leitor quanto 

à teoria empregada naquele estudo. Porém, já na maioria das vezes, a leitura aprofundada e 

atenta se faz necessária para esta identificação. 

Em relação aos resultados e conclusões interpretados no mapeamento sistemático, têm-

se primeiramente a subdivisão destes por temática central. Dessa forma, iniciando pelo tema do 

isolamento social em situações hospitalares, dentre os 07 (sete) artigos estudados, destacam-se 

alguns pontos principais para discussão. 

O aprimoramento dos relacionamentos interpessoais ocorre muito cedo, a partir do 

convívio familiar, ganhando maior expressão com o crescimento e o desenvolvimento do 

sujeito por meio dos ambientes escolares, sociais e profissionais. A rede de apoio é formada 

pelo somatório das relações interpessoais do sujeito, desenvolvidas ao longo da vida e 

percebidas como significativas, que o auxiliam a enfrentar situações difíceis. 

Em estudo da APS entre pacientes com transtornos mentais ou doenças físicas 

(ARAGÃO et al., 2018), observou-se um interessante fenômeno a ser discutido, que diz 

respeito aos distintos padrões de associações identificados entre a rede de apoio e os tipos de 

adoecimento. As associações entre a integração e a presença de doenças físicas não foram 

significativas. No entanto, houve associação significativa e negativa entre isolamento e 

diabetes, ou seja, à medida que crescem os índices de diabetes, reduzem-se os níveis de 

isolamento.  

É importante observar que o diabetes traz consigo uma série de desafios no tocante ao 

controle glicêmico, à mudança de hábitos alimentares e ao cuidado com os fatores que 

provocam a evolução da doença, e assim como demais doenças crônicas que acometem 

indivíduos de diversas idades, é imprescindível o apoio social e familiar nessa fase. 

No caso das associações entre transtornos mentais e integração, os participantes mais 

integrados apresentaram menos ansiedade e depressão e transtorno misto, sendo demonstrada 

relevância da rede para os pacientes acometidos por esses transtornos. Portanto, os resultados 

obtidos por este estudo (ARAGÃO et al., 2018) ampliam as possibilidades de análises, 

discussões e aprofundamento das pesquisas sobre a rede de apoio. 

Ao longo dos tempos, a sociedade lida com a loucura excluindo as pessoas com 

transtornos mentais do seu convívio; elas são banidas para espaços de reclusão, sendo isoladas 

e privadas do convívio social. O papel de recolher as pessoas com transtornos mentais foi por 

muito tempo atribuído unicamente aos hospitais psiquiátricos. 

O estudo de Vieira et al. (2018) sobre as concepções de usuários de um Centro de 
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Atenção Psicossocial (CAPS) sobre seu tratamento e inclusão, revela que os sentidos 

produzidos pelos usuários sobre o tratamento oferecido nos hospitais psiquiátricos denunciam 

um lugar de maus-tratos e exclusão; nesses hospitais, eles eram submetidos a uma precária 

condição de sobrevivência, expostos à sujeira, à violência, a uma equipe despreparada e ao 

isolamento social, com restrição a idas aos ambientes abertos da instituição e no recebimento 

de visitas. Quanto à inclusão social, observou-se nas falas dos participantes que eles são vistos 

de forma negativa pela sociedade, e são alvos de preconceito.  

O advento da reforma e os novos dispositivos utilizados pelos usuários, não foram ainda 

capazes de provocar mudanças significativas na sua relação com a sociedade, a qual, segundo 

eles, ainda os rejeita e discrimina. Persistem ainda certos estigmas sobre os portadores de 

transtornos mentais, como, por exemplo, de que envergonham as famílias e são improdutivos, 

o que dificulta a socialização desses sujeitos. 

A detecção da persistência destes fatos mostra que é de fundamental importância que as 

práticas de exclusão sejam abolidas, e que sejam difundidos, entre a comunidade e os próprios 

usuários, os seus direitos enquanto cidadãos. Assim se possibilitaria alcançar uma 

ressignificação dos mitos e preconceitos cristalizados ao longo da história. 

Além da saúde mental e física relacionada ao isolamento social, tem-se como destaque 

uma outra subtemática, entre 04 (quatro) artigos estudados, relacionada à criança e ao 

adolescente e seu processo de adoecimento, internação e isolamento.  

O adolescente acometido por determinada patologia, e sob a necessidade de internação 

hospitalar prolongada, vê-se obrigado a se separar das atividades do seu grupo social e de seus 

interesses. Ele percebe que não pode realizar determinadas tarefas por causa das limitações 

impostas pela doença e pelo tratamento. A doença afeta, também, os relacionamentos 

interpessoais desse adolescente, devido às limitações por ela impostas no desenvolvimento das 

atividades cotidianas e da própria imagem corporal; essas mudanças podem levar esse 

adolescente a ter um comportamento de isolamento ou, até mesmo, a apresentar um sentimento 

de inferioridade (GUIMARÃES et al., 2020). 

Já a criança, conforme a perspectiva interacionista, é um ser ativo, um ator social, que 

interage com diferentes pessoas e situações, atribuindo significados aos processos vivenciados 

no mundo social, agindo em cada situação, conforme o significado que lhe atribui. Assim, 

quando se encontra em isolamento, a criança passa a estabelecer, por meio da brincadeira, 

interações com os objetos disponíveis, buscando outras formas de divertimento para além das 

brincadeiras compartilhadas com seus pares, o que lhe proporciona momentos de alegria e 
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distração, como ocorrera com as crianças do estudo de Depianti, Melo e Ribeiro (2018). 

Os autores supracitados ressaltam que o hospital, mesmo sendo um lugar que costuma 

ser visto como um contexto de cuidados à doença, também permite que a criança se sociabilize 

e estabeleça interações e, o poder agir como sujeito criança se faz por intermédio do brincar. 

Brincando, ela subverte as relações de poder advindas dos profissionais de saúde, rompendo a 

lógica construída de submissão aos adultos, tornando-se livre de amarras. 

Além disso, as crianças participantes desta pesquisa (DEPIANTI; MELO; RIBEIRO, 

2018) demonstraram a força do vínculo estabelecido com a pesquisadora a partir do brincar, 

preocupando-se, inclusive, com a possibilidade de não mais encontrá-la no hospital. 

Ao promover atividades lúdicas, o enfermeiro não só auxilia a criança a garantir seu 

lugar no mundo e minimizar as repercussões negativas de todo o processo de hospitalização, 

mas também no estabelecimento das relações e fortalecimento dos vínculos entre profissional 

e ela, favorecendo uma troca positiva e salutar entre todos os envolvidos. 

Em relação à segunda temática central, isolamento domiciliar, têm-se apenas 02 (dois) 

trabalhos enquadrados nos critérios, o primeiro que diz respeito a uma residência terapêutica 

para ex-internos psiquiátricos, e o segundo, sobre a sobrecarga de cuidadores idosos que cuidam 

de idosos dependentes. O baixo índice quantitativo de artigos sobre este tema demonstra a 

escassez de trabalhos e pesquisas nessa área, que poderiam trazer diversas abordagens, como 

as situações de prisão domiciliar, pacientes em home care restritos ao leito, e demais pesquisas 

com idosos e o confinamento domiciliar.  

Acredita-se que, possivelmente, por se tratar de ambiente privado (domiciliar), não seja 

um espaço de comum e fácil acesso aos pesquisadores, ficando estes mais restritos às 

instituições onde já existem protocolos mais bem definidos de pesquisa. 

A questão psiquiátrica já foi tratada aqui anteriormente em situações hospitalares, e 

ainda trabalhar-se-á o subtema “saúde mental na pandemia do novo coronavírus”. Então, neste 

momento, trazem-se considerações mais detalhadas do artigo de Santos et al. (2019), referente 

aos cuidadores idosos que cuidam de idosos dependentes. 

Dessa forma, as restrições na vida social, o isolamento e a falta de interação com a 

comunidade são apontados como consequências do processo de cuidado, que se configura na 

impossibilidade de sair de casa, de frequentar templos religiosos, comemorações, ou mesmo 

para o autocuidado, justificado tanto pelo tempo dispensado no cuidado, quanto pela 

necessidade de outra pessoa para supervisionar o idoso em situações de ausência do cuidador. 

Muitos países implementaram uma série de intervenções para reduzir a transmissão do 



74 

 

vírus e frear a rápida evolução da pandemia. Tais medidas incluem: o isolamento de casos; o 

incentivo à higienização das mãos, à adoção de etiqueta respiratória e ao uso de máscaras faciais 

caseiras; e medidas progressivas de distanciamento social, com o fechamento de escolas e 

universidades, a proibição de eventos de massa e de aglomerações, a restrição de viagens e 

transportes públicos, a conscientização da população para que permaneça em casa. 

Essas medidas têm sido implementadas de modo gradual e distinto nos diferentes países, 

com maior ou menor intensidade, e seus resultados, provavelmente, dependem de aspectos 

socioeconômicos, culturais, de características dos sistemas políticos e de saúde, bem como dos 

procedimentos operacionais na sua implementação. 

A sustentabilidade e a efetividade dessas medidas dependem do estabelecimento de 

políticas de proteção social e de apoio a populações em situação de vulnerabilidade, que 

garantam a sobrevivência dos indivíduos e das famílias enquanto perdurem as restrições para o 

desenvolvimento de atividades econômicas. 

Aquino et al. (2020), em sua revisão narrativa, a partir da seleção de 21 artigos, 

obtiveram, dentre os seus principais resultados, a constatação de que a crise política, agravada 

pelas trocas no MS, põe incertezas quanto às políticas adotadas pelo Governo Federal. Sugere-

se a conjugação de isolamento dos casos, quarentena e medidas de distanciamento, 

principalmente aquelas que reduzem em pelo menos 60% os contatos sociais. Apesar da ainda 

escassa literatura sobre o tema no Brasil, a experiência de países asiáticos e europeus recomenda 

que as estratégias de distanciamento devem ser fortalecidas de forma intersetorial. 

O estudo transversal de Bezerra et al. (2020), realizado a partir de um questionário no 

formato de pesquisa de opinião, obteve que para 39% dos respondentes, o convívio social é o 

principal aspecto que está sendo afetado pelo isolamento, já 24% das pessoas relataram o 

aspecto financeiro como o mais impactante, 19% dos respondentes informam que o isolamento 

não está ocasionando nenhum tipo de impacto e 10 % apontam outros fatores que estão sendo 

impactados, apenas 8% atribuem o principal impacto à própria saúde. Os fatores listados podem 

estar inter-relacionados, mas a pergunta objetivou compreender qual o impacto principal. 

O estudo supracitado traz, também, importantes reflexões a respeito da saúde na 

pandemia, como perdas salariais e crises econômicas, convívio familiar, período de isolamento 

social, dentre outras variáveis, que corroboram com as categorias abordadas nesta pesquisa de 

campo, porém, trabalha-se com um público específico, e através de entrevistas (BEZERRA et 

al., 2020). 
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Um fator negativo para a manutenção do isolamento social por longos períodos está 

diretamente atrelado à saúde mental dos indivíduos, e esta perspectiva foi trabalhada em 03 

(três) dos 09 (nove) artigos investigados com a temática do isolamento na pandemia 

(DESLANDES; COUTINHO, 2020; SOTO; SILVA, 2020; ZANON et al., 2020). 

Em revisão de literatura, Zanon et al. (2020) advertem que um dos fatores identificados 

como preditores de maior sofrimento mental foi a duração do período de isolamento social 

(acima de 10 dias), medo de ser infectado ou infectar outras pessoas, tédio, falta de suprimentos 

e informações inadequadas sobre a doença. Alguns desses fatores foram associados a um maior 

número de sintomas de Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), transtornos de 

ansiedade e afetos negativos após o final do isolamento social. 

Outras condições adversas do isolamento social, como perdas financeiras, foram 

identificadas como fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais e afetos 

negativos. Os prejuízos financeiros, por sua vez, parecem constituir o maior fator de risco no 

desenvolvimento de transtornos mentais para famílias de diversas condições socioeconômicas.  

Como forma de combater esse estresse psicológico, uma pesquisa documental, por meio 

de matérias jornalísticas (SOTO; SILVA, 2020), demonstra que os meios de comunicação vêm 

constatando mudanças em padrões de consumo resultantes da permanência dos indivíduos em 

casa, dentre estes, o acesso a sites e aplicativos de entretenimentos e jogos. 

Em abril de 2020, foi constatado um aumento de 10 vezes na venda de quebra-cabeças 

e 5 vezes na venda de games, em relação ao mesmo mês do ano anterior. Particularmente, o 

jogo Plague Inc., cujo tema é epidemia, teve suas vendas e downloads aumentados 

exponencialmente, a ponto de ser retirado do ar temporariamente. Segundo relatos de usuários, 

estes utilizam os jogos como modo de reconexão com a família, alívio da sobrecarga vivenciada 

e chance de construção de novas memórias com a família.  

Recursos lúdicos e artísticos foram sempre considerados eficazes e efetivos no 

desenvolvimento de habilidades sociais necessárias para o convívio e na superação de 

momentos de crises. Brincadeiras facilitam o crescimento individual, conduzem aos 

relacionamentos grupais e permitem a elaboração de momentos traumáticos (SOTO; 

SILVA, 2020, p. 161). 

Em complementação ao mapeamento sistemático, após a análise na íntegra dos artigos 

científicos discutidos acima, realizou-se a análise qualitativa dos estudos selecionados, com 

auxílio do IRAMUTEQ, um software livre, que permite fazer análises estatísticas sobre corpus 



76 

 

textuais e sobre tabelas e/ou palavras, possibilitando, dessa forma, um viés quantitativo para 

dados qualitativos (BEDANTE; VELOSO, 2018). 

Para a utilização do IRAMUTEQ, foi necessário fazer a instalação do software R versão 

3.5.1, para o processamento dos dados. É importante enfatizar que a utilização do software não 

tem a função de apresentar os dados já analisados, mas criar condições para que o pesquisador 

organize os pontos mais evidenciados e analise-os levando em consideração os conhecimentos 

adquiridos enquanto pesquisador e leitor crítico. 

Dentre as análises permitidas, tem-se a análise de similitude, que se baseia na teoria dos 

grafos (MARCHAND; RATINAUD, 2012), e é utilizada frequentemente por pesquisadores das 

representações sociais. Esta possibilita identificar as concorrências entre as palavras, e seu 

resultado traz indicações da conexão entre as palavras, auxiliando na identificação da estrutura 

da representação. Já a nuvem de palavras agrupa todas elas e as organiza graficamente em 

função da sua frequência (por tamanho). É uma análise lexical mais simples, porém 

graficamente interessante, como o exposto na figura 5. 

Figura 5 – Nuvem de palavras 

Fonte: autoria própria (2020). 
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A nuvem de palavras possibilita, portanto, fácil visualização dos termos de maior 

representatividade dentro dos trabalhos de acordo com a sua frequência. Sendo assim, as 

palavras “isolamento”, “social” e “coronavírus” aparecem como centrais, evidenciadas, 

respectivamente, 23, 31 e 16 vezes. Partindo desses resultados, entende-se que as reflexões 

travadas nos artigos dão centralidade ao contexto do isolamento social. 

A análise de similitude foi outra estratégia utilizada dentro do IRAMUTEQ, para 

possibilitar visualização e entendimento da conexão existente entre as palavras de maior 

frequência, além de suas correlações. Assim, é construída uma árvore com galhos que se ligam, 

representando a associação entre os termos, conforme pode ser constatado na figura 6. 

A análise de similitude torna possível inferir a conexão existente entre os dados. 

“Formando uma árvore de palavras, esta análise cria nós centrais sob os quais é possível 

relacionar outras palavras.” (BUENO, 2018, p. 59). 

Figura 6 – Árvore de conectividade entre as palavras de maior frequência 

Fonte: autoria própria (2020). 
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Por este ângulo é possível perceber que “social” é o termo central da árvore, ligando-se 

diretamente a “isolamento”, “Covid-19”, “paciente” e “distanciamento”, que se ramificam em 

galhos mais finos, representando a conexão de ideias entre as expressões. “Isolamento” e 

“social” possuem galhos com a mesma espessura, o que simboliza a proximidade entre os 

termos no contexto em que foram analisados.  

A palavra “isolamento” tem ramificações diversas, significando que todos os galhos 

oriundos dessa palavra se relacionam com o galho central, e dentre estas chama a atenção os 

termos “depressão” e “ansiedade”, corroborando com a discussão, em que se analisaram 

também os fatores negativos do isolamento social, entre estes os agravos à saúde mental. 

As expressões “pandemia” e “Brasil” apresentam-se no mesmo halo (conjunto) de 

“óbitos” e “vírus”, demonstrando a expansão de pesquisas a nível nacional sobre a temática, 

em que os pesquisadores tentam desvendar as características endêmicas e epidemiológicas da 

Covid-19 e sua expansão. 

No que concerne aos métodos e técnicas empregadas, os termos “análise”, “conteúdo” 

e “referencial”, apresentam-se no mesmo galho, em uma sequência, que correlaciona as 

pesquisas com a interpretação dos dados pelo método de análise de conteúdo. 

As análises dos artigos científicos apresentadas na nuvem de palavras e similitude 

sinalizam que o isolamento e/ou distanciamento social, vivenciados em determinadas situações, 

estão atrelados direta ou indiretamente à saúde mental e física, à rede de apoio e à 

vulnerabilidade socioeconômica, tendo em vista as desigualdades do país. Pretende-se 

compreender estas características e nuances no contexto educacional atual com a apresentação 

dos dados da pesquisa de campo a seguir. 

4.2 O isolamento social na perspectiva dos discentes do IFMA: primeiras impressões 

A pesquisa de campo subdivide-se em dois momentos: análise quantitativa dos 

questionários auto aplicados, e análise de conteúdo com enfoque dialético a partir das 

entrevistas. A seguir, apresenta-se a análise e discussão considerando as evidências 

identificadas nos questionários, subdividindo-se em “características dos participantes” e “saúde 

e isolamento social na pandemia do novo coronavírus”.  
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4.2.1 Características dos participantes 

A partir da delimitação do loci da pesquisa, realizou-se a coleta de dados nos campi de 

Barra do Corda, Grajaú e Presidente Dutra. Conforme analisado, a seguir segue a distribuição 

dos participantes da pesquisa (n = 65), de acordo com seu campus de origem (gráfico 1) e o 

curso técnico subsequente à qual está vinculado (gráfico 2). 

Gráfico 1 – Distribuição dos participantes da pesquisa por campus 

 

Fonte: autoria própria (2021). 

Gráfico 2 – Distribuição dos participantes da pesquisa por curso 

Fonte: autoria própria (2021). 

O IFMA contempla em sua estrutura político-pedagógica, atualmente, 22 cursos 

técnicos ofertados na forma subsequente, distribuídos entre seus 29 campi, sendo esta forma de 

ensino direcionada para aqueles que já concluíram o Ensino Médio e pretendem obter uma 

formação profissional (IFMA, 2019). 
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Conforme distribuição dos participantes da pesquisa através de 3 campi, equiparando ao 

quantitativo de matrículas discentes e o tempo de funcionamento de cada campi, teve-se uma 

maior contribuição daqueles provenientes de Barra do Corda e Grajaú. Destaca-se, também, o 

campus de atuação da pesquisadora, em Barra do Corda, em que se consideraram as interações 

e contatos prévios entre discente e servidor, um importante fator na aceitação para a pesquisa. 

Frisando a distribuição dos participantes por curso técnico, nota-se, em um primeiro 

momento, peculiar disparidade entre os eixos tecnológicos que estes compõem, tendo em vista 

os arranjos produtivos locais e as similaridades entre as três cidades em relação às suas 

características econômico-sociais. Com a intencionalidade de trazer para o leitor, uma 

visualização mais clara do expresso no gráfico 2, tem-se, a seguir, no quadro 4, a identificação 

dos cursos técnicos subsequentes por campus e seus respectivos eixos tecnológicos. 

Quadro 4 – Distribuição dos cursos técnicos subsequentes nos campi de Barra do Corda, 

Grajaú e Presidente Dutra 

EIXO TECNOLÓGICO CURSO E CAMPUS QUE O CONTEMPLA 

Gestão e Negócio Administração/Barra do Corda, Grajaú e Presidente Dutra 

Ambiente e Saúde Meio Ambiente/Barra do Corda 

Informação e Comunicação Informática/Barra do Corda e Grajaú 

Infraestrutura Edificações/Barra do Corda e Grajaú 

Recursos Naturais Agronegócio/Presidente Dutra 

Recursos Naturais Agropecuária/Grajaú 

Fonte: IFMA (2021). 

Considerando a relação trabalho, homem e natureza, como um dos focos do estudo, cabe 

destacar os turnos que ocorrem as aulas dos cursos citados no quadro 4. Sendo assim, no campus 

de Barra do Corda, têm-se os cursos técnicos subsequentes no turno noturno, já no campus 

Grajaú têm-se Edificações, Administração e Informática noturnos, e Agropecuária matutino. E, 

no campus de Presidente Dutra, o curso de Administração é conduzido no turno noturno e o de 

Agronegócio no vespertino. 

Carvalho (2019), em sua dissertação de mestrado, traz importante reflexão ao destacar 

a indissociabilidade do eixo educação-sociedade, em que é através da construção de processos 

participativos e democráticos dentro da instituição, por meio de uma rede de saberes que 

envolvam cultura, trabalho, ciência e tecnologia, que haverá a troca de experiência capaz de 



81 

 

permitir aos institutos e à comunidade a construção e acumulação de novos conhecimentos, e, 

assim, contribuir para o desenvolvimento local. 

Através do exposto, cabe a reflexão sobre quais as possibilidades do IFMA como ator 

de desenvolvimento local, tendo em vista a premissa institucional estabelecida no art. 06, da 

Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008), de ofertar educação profissional e 

tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com 

vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. 

Em sua origem histórica, a formação técnica tinha como objetivo empregar as classes 

mais pobres e de baixa escolaridade, assim como inseri-las no mercado. No entanto, esta 

formação, com o passar do tempo, foi deixando de ter esse tom, e se tornando um instrumento 

do governo para habilitar cidadãos a auxiliar no desenvolvimento econômico, nos serviços e no 

campo. 

Limitando aos Cursos Técnicos Subsequentes, cabe refletir sobre a análise de Silva 

Júnior (2016), onde o autor, considerando esta modalidade da EPT, vislumbra uma nova 

trajetória para esta nos tempos atuais, em que o trabalho técnico especializado se tornou uma 

forma de emancipação do indivíduo, com salários dignos capazes de proporcionar uma 

progressão social em relação às gerações anteriores. 

Como forma de conter a pressão de pessoas com o nível médio, que posteriormente 

demandariam um superior, mas poderiam não conseguir se inserir, surge “[...] um novo 

movimento para, mais uma vez, livrar a universidade pública do atendimento de contingentes 

cada vez maiores de alunos que concluem o ensino médio.” (MENDES, 2003, p. 272). 

Essa função de evitar a pressão sobre o sistema de ensino superior também já havia sido 

identificada por Cunha (1977), no início da transição para a educação profissional, já que a 

própria formação no nível médio, ao profissionalizar o aluno, faz com que muitos deles não 

necessitem cursar o nível superior. 

Outrora, houve uma transição de uma educação profissional mais integrada à educação 

de ensino médio, como ocorria até a década de 1980, para, na década de 1990, uma educação 

profissional de nível médio, em que se separava a parte propedêutica da parte profissional. Pois, 

conforme o discurso da época, o ensino técnico estava sendo cursado por pessoas que de fato 

não tinham interesse em seguir a carreira técnica, mas estavam nessas instituições simplesmente 

para obter um diploma de nível médio e seguir para a faculdade (SILVA JÚNIOR, 2016). 
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Em termos normativos para a EPT, têm-se atualmente a Resolução Conselho Nacional 

de Saúde/Consulta Pública (CNS/CP) nº 01, de 05 de janeiro de 2021, onde ao tratar dos cursos 

técnicos subsequentes, dá ênfase na: 

A oferta do itinerário da formação técnica e profissional deve considerar a inclusão 

de vivências práticas de trabalho, constante de carga horária específica, no setor 

produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, 

quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem 

profissional (BRASIL, 2021b). 

Observa-se, na atual Resolução (BRASIL, 2021b), o fortalecimento da educação 

profissional voltada para o contexto prático, com vivências de trabalho, mas não se pode 

excluir, até mesmo sugere-se, a interação com diversos campos do trabalho, da ciência, da 

cultura e da tecnologia, como referências fundamentais da formação. 

Considerando esta etapa da pesquisa, que não cabe aqui aprofundamentos sobre a atual 

conjuntura e metas dos Cursos Técnicos Subsequentes, um aspecto que pareceu importante, 

para demais investigações, reside na compreensão da necessidade de avançar os debates sobre 

o ensino técnico subsequente ofertado, e fortalecer a disputa por esse espaço, ainda que não se 

desvinculando ao entendimento de sua origem histórica ligada à formação de força produtiva 

para operar no atual sistema econômico e social. 

Complementando a caracterização dos participantes, analisou-se a distribuição destes 

por faixa etária, com intervalos preestabelecidos no questionário, conforme o gráfico 3: 

Gráfico 3 – Faixa etária dos participantes da pesquisa 

Fonte: autoria própria (2021). 

A faixa etária dos participantes revela que 81% destes são de adultos jovens, com idade 

de 18 a 30 anos. Este fato foi constatado também em outros trabalhos (FORMIGA; SANTOS, 
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2017; SILVA JÚNIOR, 2016; VALE; MELO; JESUS, 2020), que traçaram o perfil do público 

de discentes que ingressam nos cursos técnicos subsequentes nos IFs, em Brasília e nos estados 

de Sergipe e Bahia, respectivamente. 

Para compreender a motivação dos participantes da presente pesquisa, em inserir-se em 

um curso técnico após a conclusão do ensino médio regular, faz-se necessário investigações 

mais aprofundadas no sentido de confirmar ou refutar algumas hipóteses: a) os alunos buscam 

a educação profissionalizante com a expectativa de encontrar uma formação que seja de fato 

prática; b) contribuição de um curso técnico para a empregabilidade, levando à possibilidade 

de reinserção ou adaptação desses indivíduos ao mercado de trabalho. Em contrapartida, o que 

deveria ser o grande diferencial da educação profissional pode se tornar motivo de evasão 

quando não corresponde às expectativas destes adultos jovens. 

A seguir, continua-se a análise dos dados coletados, por questionário, a respeito dos 

aspectos de saúde e isolamento social na pandemia de Covid-19. 

4.2.2 Saúde e isolamento social na pandemia do novo coronavírus 

Agora serão abordados a saúde e as medidas preventivas de contenção comunitária 

(isolamento e distanciamento social) realizadas ou não pelos participantes. Dessa forma, têm-

se nos gráficos 4 e 5, respectivamente, a delimitação dos participantes que referiram doença de 

base, e aqueles que referiram o desenvolvimento de sintomas gripais característicos da infecção 

por Covid-19 (tosse, dispneia, coriza, anosmia, ageusia etc.). 

Gráfico 4 – Quantitativo de participantes que referiram doença de base 

Fonte: autoria própria (2021). 
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Correlacionando com a quantidade de participantes considerados adultos jovens (18 a 

30 anos), destaca-se o baixo índice (3%), 02 (dois) indivíduos que referiram doença de base. 

Com o cruzamento dos dados entre as variáveis “campus”, “doença de base” e 

“desenvolvimento de sintomas gripais”, identificou-se que os dois participantes supracitados 

apresentavam diabetes mellitus (não relatado o tipo), e lúpus eritematoso sistêmico, e 

provinham dos campi de Presidente Dutra e Barra do Corda, respectivamente. Já como 

características comuns, observou-se que estes participantes estão na mesma faixa etária, de 18 

a 24 anos, e que não desenvolveram sintomas gripais característicos da infecção por Covid-19. 

Infelizmente, o participante de Presidente Dutra não realizou as medidas de 

distanciamento e/ou isolamento social, o que o desabilitou a prosseguir na pesquisa, e o 

participante de Barra do Corda não retornou o contato para agendamento de entrevista on-line, 

apesar de ter realizado as medidas de contenção e concordado com a entrevista ao final do 

questionário. Em suma, não se conseguiu aprofundar a investigação com estes participantes 

portadores de doenças crônicas através da entrevista. 

Dados da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão (SES/MA, 2021), mostram que 

até a data de 31 de agosto de 2021 constavam 349.064 casos confirmados, e 10.031 óbitos no 

estado, dentre estes, chama a atenção o quantitativo de jovens e adultos (de 20 a 59 anos) 

contaminados, registrando-se 65% dos casos confirmados. Já em relação aos óbitos, verifica-se 

que 80% destes ocorreram entre aqueles com mais de 70 anos (MARANHÃO, 2021). 

Neste ponto, reflete-se que o grupo de risco, para evolução com mau prognóstico devido 

à infecção pelo novo coronavírus, é composto por idosos e pessoas que possuem outras 

condições de saúde subjacentes, como hipertensão arterial sistêmica, cardiopatias, diabetes 

mellitus, doenças respiratórias crônicas, doenças imunodepressoras, dentre outros (ZHOU; 

ZHANG; QU, 2020). Porém, recentes pesquisas, como a de Minussi et al. (2020), têm buscado 

justificativas para o desenvolvimento dos sintomas entre o público jovem, entre elas a baixa da 

imunidade e questões psicológicas agravadas como medo, ansiedade, estresse etc. 

Nesse contexto, destaca-se no gráfico 5 os participantes que auto referiram o 

desenvolvimento de sintomas gripais característicos da Covid-19, como tosse, febre, digeusia, 

parosmia ou anosmia, dentre outros. 
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Gráfico 5 – Quantitativo de participantes que referiram desenvolvimento de sintomas gripais 

Fonte: autoria própria (2021). 

Ao explorar o desenvolvimento de sintomas gripais característicos da infecção por 

Covid-19, identificou-se que 42% dos participantes auto referiram à condição, o que corrobora 

com a situação vivenciada no Maranhão (MARANHÃO, 2021) e no Brasil (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2021a). Dentre as três cidades, Barra do Corda destaca-se com o maior índice de 

contágio por Covid-19 tanto entre sua população quanto entre os participantes investigados. 

Para ilustrar tal fato, traz-se a seguir a tabela 5 com a relação de participantes da pesquisa por 

campus e a frequência de desenvolvimento de sintomas gripais. 

Tabela 5 – Relação de participantes da pesquisa por campus e a frequência de 

desenvolvimento de sintomas gripais característicos da Covid-19 

Campus Quantidade de 

participantes 

Referiram sintomas 

gripais (n) 

Referiram sintomas 

gripais (%) 

Barra do Corda 27 14 52% 

Grajaú 27 11 41% 

Presidente Dutra 11 2 18% 

Fonte: autoria própria (2021). 

Chegando ao ponto crucial desta primeira etapa da pesquisa de campo, os participantes 

foram, então, questionados sobre a realização das medidas de contenção e prevenção ao novo 

coronavírus, especificamente o isolamento e o distanciamento social. A partir da conceituação 

em termos não complexos sobre do que se trata as duas medidas, têm-se expressa, nos gráficos 

6 e 7, a distribuição dos participantes que realizaram uma ou as duas medidas preventivas, e 
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aqueles que não a realizaram, assim como a definição do isolamento atrelado ao distanciamento 

social como medida de primeira escolha para os participantes. 

Gráfico 6 – Participantes que realizaram isolamento e/ou distanciamento social na pandemia 

de Covid-19 

Fonte: autoria própria (2021). 

Nota-se que, a partir do questionamento relacionado à execução das medidas de 

contenção comunitária, um quantitativo expressivo de 86%, correspondendo a 56 participantes, 

afirma ter realizado o distanciamento e/ou o isolamento social na pandemia. Apesar do 

expresso, considerou-se relevante o aprofundamento da discussão, em torno destas medidas, 

com a intenção de desvelar o período, as condições e os impactos destas em diferentes esferas 

na vida e rotina dos entrevistados.  

Com o país registrando os piores índices de isolamento social desde o início da 

pandemia, segundo dados do “Mapa Brasileiro da Covid” da empresa InLoco (c2021), os 

números mostram uma média nacional de isolamento de apenas 34,7% na terceira semana de 

março de 2021, entre os dias 15 e 19. 

Esse é o pior índice desde 11 de março de 2020, dia em que a OMS decretou que a 

Covid-19 era uma pandemia. Os números atuais são comparáveis ao período pré-pandemia, 

entre o final de fevereiro e o início de março de 2020, quando ainda não estavam em vigor 

medidas de isolamento, e o país começava a registrar os primeiros casos da doença. 

Realizou distanciamento e/ou 

isolamento social 

Não realizou nenhuma das medidas 
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Logo depois, à medida que a pandemia começava a atingir o país inteiro, os índices de 

isolamento social aumentaram para atingir patamares que dificilmente foram repetidos na maior 

parte de 2020. No dia 22 de março de 2020, por exemplo, o índice de isolamento social chegou 

a 62,2% no país, e 54,8 % no estado do Maranhão (INLOCO, c2021). A seguir, tem-se, no 

gráfico 7, a análise do quantitativo de participantes que executaram as medidas de contenção 

comunitária (distanciamento e isolamento social). 

Gráfico 7 – Medidas preventivas realizadas pelos participantes da pesquisa 

Fonte: autoria própria (2021). 

Apesar da conceituação dos termos contidos no gráfico 7 já terem sido destrinchados 

nesta dissertação, faz-se necessário nesse momento destacar uma diferenciação onde há uma 

subdivisão do isolamento social: o vertical, em que somente pessoas que compõem o grupo de 

risco para a doença ficam isolados, e o horizontal, no qual somente os serviços essenciais são 

mantidos (BRUM et al., 2020). Esta última, é uma medida em que se isola o maior número de 

pessoas em suas residências e, por esse motivo, é o mais indicado no cenário atual, uma vez 

que apresenta maior potencial para conter a epidemia. No entanto, apesar de apresentar essa 

vantagem do ponto de vista epidemiológico, é o que mais afeta a economia, tendo em vista que 

os setores primário, secundário e terciário têm suas atividades reduzidas.  

Para contextualizar a atual situação do Maranhão e as medidas de contenção comunitária 

executadas para conter a pandemia, cabe refletir sobre os dados socioeconômicos e de 

desenvolvimento no estado. Destarte, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2020), com dados estimados para o ano de 2020, o Maranhão possui mais de 7 milhões 
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de habitantes, classificando-se como o 10º estado mais populoso do país, e o 8º maior em 

território (km²). No entanto, boa parte dessa população enfrenta problemas diários, que agravam 

as questões relacionadas à pandemia. 

Em termos socioeconômicos, o estado do Maranhão apresenta índices alarmantes. 

Segundo valores publicados pelo Atlas de Desenvolvimento Humano e do IBGE (2020), a 

unidade federativa ocupa a penúltima posição no ranking do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) brasileiro, que avalia coletivamente campos de longevidade, educação e renda, 

ficando à frente apenas do estado de Alagoas. 

Quando se trata do Rendimento Nominal Mensal Domiciliar Per Capita da População 

Residente, que é calculado basicamente pela divisão entre o total da renda domiciliar (em 

termos nominais), e o total dos moradores da casa, o Maranhão ocupa a última posição, desde 

que os dados oficiais da pesquisa começaram a ser disponibilizados (2010), apresentando o 

valor médio de R$ 676,00 em 2021. 

Para além do setor de saúde, é importante considerar os inevitáveis impactos sociais e 

econômicos que a implementação das medidas de isolamento e distanciamento social irá 

necessariamente causar. Por esse motivo, é importante que haja uma avaliação cuidadosa do 

momento epidemiológico mais adequado para a aplicação dessas medidas, assim como a sua 

vigência, com o objetivo de maximizar os efeitos desejáveis à saúde enquanto minimiza os 

danos sociais e econômicos. 

Embasando-se a partir da realidade regional e local, no mês de março de 2021, devido 

ao aumento da taxa de ocupação de leitos, de óbitos e novos casos, o governo do Maranhão 

reiniciou estratégias para contenção da propagação desenfreada dos casos de Covid-19. Tais 

medidas foram seguidas, em parte, pelos gestores municipais de Barra do Corda, Grajaú e 

Presidente Dutra, podendo haver flexibilizações ou aumento da contenção comunitária de 

acordo com a realidade local. A fim de esquematizar de forma resumida tais atos 

administrativos, apresentam-se no quadro 5 estes atos por localidade: 
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Quadro 5 – Medidas de contenção comunitária adotadas pelo Governo do Estado do Maranhão 

e Municípios de Barra do Corda, Grajaú e Presidente Dutra em fevereiro e março de 2021 

DECRETOS PERÍODO DE 

CONTENÇÃO 

COMUNITÁRIA 

PRINCIPAIS MEDIDAS FONTE 

Decreto 

Estadual do 

Maranhão nº 

36.531 de 03 

de março de 

2021 

05 a 14 de março 

de 2021 

Prorrogado até 21 

de março de 2021 

Suspensão de festas e eventos; 

alteração do horário do comércio, 

supermercados e academia na Grande 

Ilha, devendo funcionar das 09 às 

21h; suspende aulas presenciais em 

escolas, creches e universidades e 

também o atendimento ao público na 

Rede Estadual. 

Site do Governo do 

Estado do Maranhão. 

Disponível em: 

https://www.saude.ma

.gov.br/ 

Decreto 

Municipal de 

Barra do 

Corda nº 10 de 

03 de março de 

2021 

05 a 14 de março 

de 2021 

Prorrogado até 21 

de março de 2021 

Recolhimento domiciliar obrigatório 

da 20h às 05h; suspende aulas 

presenciais em escolas, creches e 

universidades; atividade não 

essencial com funcionamento das 06 

às 17h (segunda a sexta-feira); 

proibição de festas e eventos. 

Site da prefeitura de 

Barra do Corda. 

Disponível em: 

http://www.barradoco

rda.ma.gov.br/ 

Decreto 

Municipal de 

Grajaú nº 06 

de 26 de 

fevereiro de 

2021 

  

  

  

  

 

Decreto 

Municipal de 

Grajaú nº 07 

de 13 de março 

de 2021  

27 de fevereiro a 

13 de março de 

2021 

  

  

  

  

 

 

 

 

14 de março 

(podendo sofrer 

alterações ou ser 

revogado) 

Apenas o comércio essencial pode 

funcionar, os demais apenas por 

delivery ou tele-entrega, proibição de 

venda de bebidas alcoólicas e do 

consumo de alimento em restaurante 

ou lanchonetes; suspensão de 

atendimento em órgãos públicos 

municipais e suspensão das aulas 

presenciais. 

 

 

Órgãos e entidades do poder 

executivo podem retomar de forma 

gradual o trabalho presencial; 

reabertura do comércio respeitando 

as regras de distanciamento e demais 

medidas preventivas. Permanece as 

demais medidas do Decreto nº 

06/2021. 

Site da prefeitura de 

Grajaú. Disponível 

em: 

https://www.grajau.m

a.gov.br/ 

https://www.saude.ma.gov.br/
https://www.saude.ma.gov.br/
http://www.barradocorda.ma.gov.br/
http://www.barradocorda.ma.gov.br/
https://www.grajau.ma.gov.br/
https://www.grajau.ma.gov.br/
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Decreto 

Municipal de 

Presidente 

Dutra nº 113 

de 04 de março 

de 2021 

  

Decreto 

Municipal de 

Presidente 

Dutra nº 113 

de 04 de março 

de 2021. 

05 a 14 de março 

de 2021 

  

  

 

 

 

15 a 21 de março 

de 2021 

Proibição de festas e eventos; 

funcionamento do comércio local das 

07 às 22h e suspenção das aulas 

presenciais em escolas, 

universidades, escolas de idiomas 

etc. 

 

Permanecem as medidas do Decreto 

113, acrescido de: permitida a 

abertura e a comercialização de 

bebidas alcoólicas em bares, 

restaurantes e similares até às 

22h00min. 

Site da prefeitura de 

Presidente Dutra. 

Disponível em: 

http://presidentedutra.

ma.gov.br/ 

Fonte: autoria própria (2021). 

O apresentado no quadro 5 remete instantaneamente a um comparativo que envolve o 

atual cenário da pandemia e as medidas de contenção (março de 2021) com o cenário pandêmico 

de um ano atrás, e as medidas de contenção promulgadas àquela época (março de 2020), em 

que após a divulgação dos primeiros casos na capital São Luís, ocorrera uma intensa 

mobilização no sentido de suspensão das atividades educacionais em seus diversos níveis, 

fechamento do comércio não essencial, dentre outras medidas, que foram, cabe ressaltar, 

expandidas para todo o Maranhão, apesar de casos de Covid-19 terem sido detectados em Barra 

do Corda apenas em maio de 2020. 

Atualmente, em 31 de agosto de 2021, as três cidades em destaque já somam 

aproximadamente 290 óbitos, e algo em torno de 15.000 casos confirmados (MARANHÃO, 

2021). A infraestrutura e recursos humanos para a assistência a pacientes graves é reduzida, 

especificamente em Barra do Corda, que ao contrário das outras duas cidades, não possui UTI, 

o que acarreta a constante necessidade de transferência de pacientes graves para outras 

localidades, a depender da disponibilidade de vagas de leitos. 

Dito isto, e considerando o exposto até aqui, com destaque para a “timidez” nas medidas 

expressas nos atuais Decretos Municipais, em que claramente há uma tendência em proteger a 

economia e a manutenção do comércio não essencial aberto (com exceção de Grajaú, que 

decretou o fechamento deste), questiona-se: teria ocorrido no início da pandemia uma tomada 

de decisões precipitadas quanto às medidas de contenção, e hoje estariam os gestores 

municipais relativizando o contexto pandêmico e abrindo mão de medidas sanitárias 

mundialmente reconhecidas há mais de 100 anos, em um dado momento que seria essencial a 

implementação destas de forma mais rigorosa? 

http://presidentedutra.ma.gov.br/
http://presidentedutra.ma.gov.br/
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Para tentar, em partes, iniciar a resposta a este questionamento, cabe a discussão com 

alguns autores e teóricos, além da retomada e reflexão acerca das medidas de contenção em seu 

contexto histórico. 

Os primeiros casos da Covid-19, identificados na região Nordeste, foram, de um modo 

geral, pessoas que haviam chegado de viagens do exterior ou do Sudeste do país. As medidas 

de controle iniciaram-se pelo isolamento dos primeiros casos e pela quarentena de contatos, e 

foram seguidas pela proibição de eventos públicos e fechamento de unidades de ensino. A 

implantação de cada medida de distanciamento social adotada nos estados do Nordeste foi, em 

sua maioria, realizada em datas muito próximas, em meados de março (AQUINO et al., 2020). 

Três estados - Maranhão, Rio Grande do Norte e Piauí - implementaram medidas de 

distanciamento social antes mesmo da confirmação do primeiro caso. O Maranhão foi também 

o primeiro a decretar o bloqueio total (lockdown), por 13 dias, a partir de 5 de maio de 2020. 

Kerr et al. (2020), em estudo da pandemia na Região Nordeste, destacam que a maioria 

dos estados adotou medidas que englobam diferentes esferas da vida social, incluindo a redução 

do tamanho ou proibição de eventos, fechamento de unidades de ensino (escolas e 

universidades), restrições ao funcionamento do comércio, serviços e indústria, fechamento e 

proibição de frequência a parques, piscinas e praias, redução do transporte (municipal, 

intermunicipal e interestadual) e mudanças no regime de trabalho de servidores públicos.  

A falta de liderança do governo, em formular uma resposta nacional consistente, levou 

os governos dos estados e administrações municipais a tomarem em suas mãos as decisões de 

responder à epidemia e às medidas para mitigá-la. 

O Maranhão, que implantou o lockdown no início de maio de 2020, manteve as taxas de 

isolamento em patamar próximo das obtidas no início de implantação das medidas, porém, 

apresentou redução acentuada após ter suspenso o lockdown (INLOCO, c2021). 

Ao mesmo tempo em que a epidemia entrou, na maioria dos estados, através de suas 

capitais e da população mais abastada, depois de estabelecida a transmissão comunitária, rumou 

para o interior dos estados. Assim, a falta de assistência de nível terciário nos municípios 

interioranos, especialmente ao percentual de leitos de UTI por habitante, de profissionais da 

saúde com qualificação no manejo de pacientes graves e dificuldade de acesso da população a 

estas unidades, mostra maior fragilidade à Covid-19 no interior dos estados (AQUINO et al., 

2020). 

Quando o número de novos casos e óbitos passou a diminuir de forma sustentada, 

estados que haviam adotado políticas rígidas de distanciamento físico ou medianamente rígidas, 
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reduziram o grau de rigor das medidas. Tais políticas faziam sentido naquele contexto: certas 

atividades poderiam ser retomadas, a fim de se evitar danos econômicos e sociais 

desnecessários. Ademais, a retomada de atividades ocorreu em um contexto no qual outras 

medidas preventivas, como o uso obrigatório de máscaras e protocolos de higienização, por 

exemplo, haviam sido amplamente adotadas, o que diminuiria o risco de uma segunda onda.  

Em teoria, tal risco seria diminuído caso a população tivesse adquirido imunidade de 

rebanho, o que poderia ter ocorrido em algumas localidades: uma estimativa publicada na 

Science indicou que a soroprevalência do novo coronavírus em Manaus era de 76% em outubro 

de 2020 (BUSS et al., 2021). No entanto, a hipótese de que a imunidade de rebanho havia sido 

atingida em Manaus não foi confirmada quando se tornou claro que a cidade atravessava uma 

segunda onda da pandemia, através da identificação da variante P1. 

Moraes (2021) faz importante reflexão no que tange a segunda onda da pandemia no 

país (mas não do distanciamento físico), ao observar que desde o final de outubro de 2020, o 

rigor das medidas de distanciamento não se alterou significativamente. Por um lado, isto indica 

que os governos se mantiveram cientes dos riscos decorrentes da retomada completa das 

atividades. Por outro lado, indica que os governos não se anteciparam à segunda onda da 

pandemia no país. Medidas de distanciamento não foram enrijecidas de forma generalizada, 

mesmo após a segunda onda ter se manifestado de forma clara e aguda em algumas partes do 

país, levando à sobrecarga dos sistemas de saúde, como ocorreu no Amazonas. 

Sem dúvida a crise instalada faz refletir sobre o processo de comunicação que 

permanece mantido por gestores, secretários, ministros e demais representantes da sociedade. 

Não se pode afirmar que este é o momento de agir, pois já se passou dele, e “olha-se para a 

pandemia pelo retrovisor” atualmente, e cabe a orientação à sociedade sobre a adesão ao 

isolamento e distanciamento, baseado em induzir um estado emocional que leve as pessoas a 

aderirem ao distanciamento, mostrando como comportamentos de risco podem ser substituídos 

por outros que os diminuam. 

A epidemia da Covid-19 no Maranhão, com maior índice de pobreza do país (IBGE, 

2019b), atingindo o Brasil, como um todo, em um de seus períodos mais difíceis na história 

política, econômica e social, deixará marcas para sempre no futuro de suas gerações. 

A seguir, trazem-se expressos os resultados das entrevistas e a identificação dos 

principais impactos do isolamento e do distanciamento social. 
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4.3 O isolamento social na perspectiva dos discentes do IFMA: investigando a realidade 

vivenciada 

A seguir, serão apresentados os dados da análise qualitativa em três aspectos 

categorizados e observados nas 11 entrevistas, que foram realizadas ao longo de três meses, de 

novembro de 2020 a janeiro de 2021, com aqueles participantes que concordaram em continuar 

a contribuir com a pesquisa através de entrevistas com gravação de áudio e vídeo, via Google 

Meet®. Estas tiveram uma duração média de 10 minutos cada uma. Participaram, assim, desta 

importante etapa de coleta, 06 (seis) discentes provenientes do campus Barra do Corda, 04 

(quatro) de Grajaú e 01 (um) de Presidente Dutra. 

Após este processo, as entrevistas foram transcritas com o auxílio do site Web Captioner 

(conforme descrito na metodologia desta dissertação), organizadas em editor de texto, 

formando, assim, um corpus textual (conjunto de textos/entrevistas) para que, assim, fossem 

inseridas no software Iramuteq para início da análise e categorização das falas. 

O corpus textual, resultante das entrevistas transcritas, foi, assim, lançado no software 

Iramuteq, e a ele aplicados os seguintes métodos: Classificação Hierárquica Descendente 

(CHD), conforme o método descrito por Reinert (1990). A figura 7 mostra os resultados da 

CHD expressos em dendograma, onde foi possível perceber as palavras que obtiveram maior 

porcentagem quanto à frequência média entre si, com a classificação dos segmentos de texto 

em função dos seus respectivos vocabulários que, ao mesmo tempo, apresentam vocabulário 

semelhante entre si, e vocabulário diferente dos segmentos das outras classes (CAMARGO; 

JUSTO, 2013). 

A partir destas classes iniciou-se a categorização: primeiro sobre o processo de ensino-

aprendizagem (em vermelho), o segundo sobre o isolamento social e seus impactos 

psicossociais e econômicos (em verde) e, por fim, aspectos relacionados à saúde na pandemia 

de Covid-19 (em azul), sendo estas cores definidas pelo Iramuteq ao gerar a imagem da análise. 

Pode-se perceber uma presença hierárquica dos termos nos três grupos, além de apontar 

que as classes 2 e 3 estão mais próximas entre si, enquanto a classe 1 encontra-se um pouco 

mais isolada (figura 7). Além do número de classes, é possível também notar a participação 

percentual delas no total de textos (11), na figura 8, destacando-se a categoria 2 (em verde) com 

37,5% de ocorrências. 
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Figura 7 – Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente 

Fonte: autoria própria (2021). 

 

Figura 8 – Percentual das classes nos textos analisados 

Fonte: autoria própria (2021). 

Em complementação, destaca-se, ainda, a frequência que se deu à ocorrência das 

principais palavras e expressões por categoria, conforme expresso na tabela 6. 
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Tabela 6 – Frequência das principais ocorrências de palavras/expressões por categorias 

PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

ISOLAMENTO SOCIAL E 

SEUS IMPACTOS 

PSICOSSOCIAIS E 

ECONÔMICOS 

SAÚDE NA PANDEMIA DE 

COVID-19 

Palavras/expres

-sões classe 1 

Nº de 

repetições 

Palavras/expres-

sões classe 2 

Nº de 

repetições 

Palavras/expres-

sões classe 3 

Nº de 

repetições 

Aluno 16 Casa 19 Saúde 14 

IFMA 11 Trabalhar 10 Exame 10 

Aula 10 Família 10 Médico 8 

Difícil 10 Março 8 Sintoma 8 

Professor 7 Isolamento 8 Tratamento/re-

médio 

8 

Presencial 6 Começo/início  8 Alimentação 7 

Turma 6 Medo 5 Máscara 4 

Distância 4 Ansiedade 4 Positivo 4 

Fonte: autoria própria (2021). 

A seguir, discute-se separadamente cada categoria identificada a partir da análise de 

conteúdo de Bardin (2016), onde inicialmente na figura 9 se demonstra esse processo de 

codificação e categorização, utilizando como exemplo os códigos criados dentro de cada 

dimensão investigada: 

Figura 9 – Categorias e codificações identificadas nas entrevistas 
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Fonte: autoria própria (2021). 

4.3.1 Processo de ensino-aprendizagem 

Através da análise das entrevistas, identificou-se nas falas a percepção dos discentes 

quanto ao IFMA e sua estrutura organizacional, a expectativa por um possível retorno das aulas 

de forma presencial e a crítica ao modelo de ensino remoto empregado (entrevistado 10), muitas 

vezes confundido pelo discente com a modalidade EaD, como expresso nas falas dos 

entrevistados 1 e 11, a seguir:  

Porque o IFMA sempre teve essa estrutura, sempre teve enfermeiros, psicólogos e 

médicos presentes. Me ajudaria se voltassem às aulas, porque é aquela questão, como 

muitas coisas já voltaram ao normal, coisas bem menos importante, como local de 
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festa [...] porque para nós estudantes que buscamos evoluir psicologicamente e 

profissionalmente é o objetivo ao entrar ali e nós estamos sendo muito prejudicados 

então é isso. (D1). 

Bem difícil porque a programação na reta final foi bem complicada, porque a gente 

precisa do laboratório, da biblioteca. (D10). 

As aulas são totalmente on-line, com uma semana de aula online que é a semana 

síncrona e a semana assíncrona e eu estou conseguindo me adaptar, até porque eu já 

tenho uma base do ensino a distância, porque minha faculdade foi totalmente a 

distância. (D11). 

Observando um destaque na fala do entrevistado 11, verifica-se a referência a uma 

graduação na modalidade EaD, onde ao ser questionado a respeito desta formação, o mesmo 

acrescentou ter concluído o curso superior de bacharelado em administração através de uma 

faculdade da rede privada. O mesmo encontrava-se no período da entrevista, janeiro de 2021, 

no primeiro módulo do curso técnico subsequente em informática. Esta inversão na ordem 

linear de formação acadêmica (o curso superior e, posteriormente, o técnico de nível médio) 

pode ser acarretada por fatores relacionados a poucas oportunidades de emprego em uma área 

específica de formação, o que leva à busca constante de capacitação, adquirindo outros 

diplomas e certificados de formação. 

Zucoloto (2021), observou que com o contexto pandêmico houve um sério 

comprometimento da qualidade da educação que abrange desde a limitação de acesso às 

atividades/aulas remotas até quadros sistemáticos de depressão e ansiedade entre estudantes e 

familiares, comprometendo o ensino e a aprendizagem destes estudantes e docentes. Para 

minimizar estes fatos, cabe às instituições educacionais buscar meios para manter o vínculo do 

estudante com a escola, ampliando a qualidade de propostas mais significativas e pontuais. 

O estudo de Lima et al. (2021), sobre a percepção discente do ensino remoto, 

demonstrou que para a maioria dos entrevistados o ensino remoto é necessário para o momento, 

porém, muito falho. Houve relatos de que as instituições não estavam preparadas, e até mesmo 

dispostas a fazerem dar certo o ensino de seus alunos, e quanto à atuação docente, a maioria 

relatou que obtiveram certo tipo de apoio destes, porém, muitas vezes os próprios professores 

encontravam-se perdidos. E essas e outras avaliações negativas justificam-se pela grande 

mudança enfrentada por todos, uma nova rotina que altera o convívio familiar e social como 

um todo. As respostas ao estudo mostram, ainda, que 57,1% dos alunos sofrem pressão para 

um alto rendimento e produção nesta época de isolamento social. 

Apesar da expectativa discente e dos servidores do IFMA para o retorno presencial das 

aulas, ainda não é possível vislumbrar tal marco. Teve-se em 30 de dezembro de 2020 a 

publicação no Diário Oficial da União (DOU), da Portaria nº 1.096, que dispõe sobre o retorno 
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às aulas presenciais nas Instituições do Sistema Federal de Ensino no âmbito da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio. Segundo a Portaria, as aulas presenciais deveriam retornar 

a partir de 1º de março de 2021, conforme protocolos de biossegurança para prevenção da 

Covid-19. Logo em seguida, a supracitada portaria foi revogada após duras críticas recebidas 

por parte de Universidades Públicas e IFs, representados pelo Conselho Nacional das 

Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF): 

A Rede se adaptou à pandemia e tem desenvolvido, de forma remota, suas atividades, 

como forma de não prejudicar sua comunidade acadêmica e garantir o acesso a uma 

educação de qualidade à sociedade brasileira. Voltar às aulas presenciais, de forma 

precipitada como disposto na Portaria, seria uma irresponsabilidade com os nossos 

mais de um milhão de estudantes e 80 mil servidores (CONIF, 2020, p. 2). 

O IFMA encontra-se, atualmente, no início ou em meados do calendário acadêmico de 

2021.1, a depender do campus. Nesse ponto, onde já se está a mais de um ano em pandemia e 

ensino remoto, cabe o desenvolvimento da Cultura Digital de Aprendizagem (ROLIM, 2021) 

ao longo das etapas estudantis, onde se deve buscar um meio para implantá-la de forma contínua 

e gradativa, pois a vertente da escolarização tende ao ensino híbrido, e isso requer uma 

adaptação eficaz para atender aos discentes da EPT e combater a evasão e abandono escolar. 

Neste ponto, enfatiza-se que toda nova tecnologia cria seus próprios excluídos. Eis aí 

uma grande dialética: como avançar e promover meios democráticos de acesso ao 

conhecimento? Acredita-se que o primeiro passo seja a reconexão com os estudantes 

ingressantes e veteranos da instituição, a divulgação massiva de toda e qualquer informação 

pertinente a este educando, através da utilização de redes sociais ditas mais populares, como 

WhatsApp®, e o fortalecimento da assistência estudantil, ponto crucial destacado mais adiante.  

A fase estagnada, de incertezas e dúvidas que perfez o hiato de tempo entre a suspensão 

das atividades presenciais (17 de março de 2020) até o reinício do calendário letivo de 2020. 

contabiliza um ponto negativo crucial. Um estudo que empregou a análise de conteúdo em 

portais da RFEPCT, trouxe que, em relação à implementação do ensino remoto, de acordo, as 

Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs) se deram de forma diversificada nos campi 

ao longo do país, onde: 

12,2% das instituições iniciaram as atividades remotas no início da pandemia, ainda 

em março de 2020. Destaca-se que tal implementação revela um histórico de 

desigualdades, tendo em vista que nenhuma delas estava no Nordeste brasileiro, que 

foi a última região a começar a retomar as atividades não presenciais. Além disso, 

apenas 14,6% iniciaram as atividades no primeiro semestre. No segundo semestre de 

2020, entre os meses de agosto e novembro, 73,2% da EPT começaram a implementar 



99 

 

as APNPs, após um período de planejamento, debates, pesquisas institucionais sobre 

as necessidades estudantis e reorganização institucional (PRADA; COSTA; 

BERTOLLO-NARDI, 2021, p. 132). 

Rolim (2021) problematiza também a formação docente que, para a autora, em sua 

essência, os professores ensinam do jeito que aprenderam, fazendo uso de métodos e práticas, 

muitas vezes, centenárias, e raramente saem de sua zona de conforto para novas descobertas. 

Nesta perspectiva, a autora sugere um novo ensino remoto (intencional ou aprimorado), sendo 

este um meio de ensaio para transição mais efetiva do Ensino Remoto Emergencial (ERE) para 

as modalidades das Metodologias Ativas, e em destaque ao Ensino Híbrido, uma vez que 

dinamiza e otimiza o tempo de ensino-aprendizado.  

Com base, ainda, na percepção dos entrevistados, surgiu de forma destacável a 

solicitação por assistência psicológica no IFMA: “Eu acho muito interessante a questão da 

escola ter um psicólogo por que os jovens de hoje tem muita como eu posso dizer tem muita a 

cabeça fraca, não é o termo correto, mas acho que seria muito bom ter mais atendimento dos 

psicólogos no IFMA” (D3). 

O IFMA, em sua pluralidade e atuação multiprofissional, possui o setor de assistência 

estudantil, onde segundo a Resolução CONSUP nº 114 (IFMA, 2017), compete a este ofertar e 

coordenar os serviços sociais, médico, psicológico, nutricional e odontológico, realizando o 

acolhimento de demandas psicossociais e de promoção à saúde, planejando ações educativas, 

campanhas e programas de orientação e assistência à saúde dos discentes. 

Com os destaques acima da referida Resolução, cabe enfatizar que a mesma foi 

construída baseando-se na distribuição organizacional e de recursos humanos dos campi de 

maior expansão, como o caso do IFMA - São Luís Monte Castelo e São Luís Maracanã, onde 

é possível observar a completude da equipe de assistência. Porém, com a atual pesquisa, a 

realidade exposta demonstra um outro cenário, onde não há nenhum membro na equipe 

multiprofissional no campus Presidente Dutra, por exemplo, consequentemente não há 

possibilidade de prestação de tais serviços à comunidade discente neste campus.  

A assistência estudantil contempla fator primordial na permanência e êxito educacional 

do discente no IFMA, através das políticas implementadas, com o intuito de auxiliar 

financeiramente aqueles discentes em vulnerabilidade socioeconômica por meio de 

transferência de renda. Este ponto foi relatado no processo de entrevista através da fala do 

participante 6: “tipo, eu sou uma pessoa que precisa por exemplo, precisei receber o auxílio (da 
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assistência estudantil do IFMA), tive toda ajuda que eu precisei quando eu tinha minhas dúvidas 

e eu acho que ainda os alunos têm muitas dúvidas sobre essa questão de ajuda” (D6). 

O IFMA, na pretensão de minimizar os efeitos pandêmicos, em consonância com a sua 

PAE, lançou medidas de concessão de recursos financeiros para auxílio à inclusão digital, 

distribuição de chips com pacotes de internet e/ou equipamentos, como tablets, para acesso às 

aulas remotas pelos discentes, além de distribuição de kits alimentícios através do PNAE e 

auxílio financeiro emergencial para aqueles discentes com renda per capita de até um salário 

mínimo e meio (IFMA, 2020).  

Tais auxílios, considerados “novos” ou “eventuais”, também foram observados em 

demais trabalhos, com nomenclatura identifica ou similar: na Universidade de Brasília (UnB), 

com “alunos conectados” (repasse de chips do MEC); “inclusão digital” e “edital emergencial” 

(SANTOS; ABRANTES; ZONTA, 2021); e, a nível de EPT, o Instituto Federal do Piauí (IFPI) 

implantou o “auxílio conectividade” e o “auxílio temporário”, que possui a finalidade de 

estender a proteção social aos estudantes (CASTRO et al., 2020). 

Observam-se os esforços da Instituição na pretensão de minimizar os efeitos 

pandêmicos na vida de seus discentes, com repasses financeiros diretos e auxílios para acesso 

à rede de internet. Porém, a partir da análise dos processos de seleção e da forma que dar-se-ão 

as inscrições para tal, chegou-se ao seguinte impasse: auxílios/bolsas disponibilizados para 

aqueles com dificuldades de acesso à internet em que, para que o aluno consiga o benefício, 

terá que realizar uma inscrição/manifestação de interesse por meios on-line ou digitais, a partir 

do preenchimento de um formulário (via Google Forms®) ou SUAP, sendo imprescindível do 

anexo de documentações escaneadas.  

As contradições reveladas pela pandemia são expressivas, e há que contrabalancear, 

também, os esforços e tentativas de professores e servidores da Instituição em alcançar aqueles 

discentes que não se adaptaram ao ensino remoto, além dos agendamentos para atendimento 

individual e presencial no campus, quando a situação assim o permitir, a disponibilidade para 

tirar dúvidas e prestar esclarecimentos aos alunos através das redes sociais, dentre outras ações. 

O cenário da pandemia e as medidas adotadas para mitigar os seus efeitos sobre a vida 

e a saúde dos estudantes, reforçam a importância da assistência estudantil como um mecanismo 

de acesso aos direitos, devendo ser ampliada para todos que dela necessitarem, especialmente 

em um momento de emergência de saúde pública. Para além do auxílio financeiro, são 

fundamentais os suportes de acolhimento social e psicológico aos estudantes, sem negligenciar 

as condições de trabalho e segurança dos profissionais envolvidos. 
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4.3.2 Isolamento social e seus impactos psicossociais e econômicos 

Categoria de destaque na presente análise, os impactos do isolamento social e demais 

medidas de contenção comunitária, levaram, conforme relatado pelos entrevistados, e com base 

na literatura discutida a seguir, a comprometimento psicológico, social e econômico. 

Em uma pandemia, como a da Covid-19, implicam-se mudanças radicais nas vidas das 

pessoas, gerando consequências na esfera psicossocial, econômica etc., ultrapassando a 

capacidade de enfrentamento daqueles que estão vivenciando o momento. Considera-se, 

inclusive, “[...] que a população sofre os impactos em diferentes níveis de intensidade e 

gravidade.” (CARVALHO et al., 2020, p. 6).  

Considerando o destaque em níveis tanto quantitativos quanto qualitativos da presente 

categoria da pesquisa, trazem-se as expressões e falas dos participantes dentro da perspectiva 

do isolamento e de seus impactos nos âmbitos psicológicos, sociais e econômicos. Inicialmente, 

através da identificação do código “interação social”, percebeu-se, nos relatos, duas vertentes 

opostas: o sentimento de solidão e a aproximação com familiares. O participante 01 descreve 

tal sentimento de solidão ao ter que lidar com o distanciamento da família: 

Nos primeiros vinte dias que houve uma mudança no meu serviço, a gente tendo 

contato direto com pessoas contaminadas e minha mãe teve que sair de casa, eu ficar 

sem ver minha família - porque eu sou muito tipo assim, de ver minha família e tal - 

para mim foi um baque psicológico muito grande. (D1). 

Observa-se no enxerto acima, a descrição deste sentimento, pela separação dos 

familiares por alguns dias, ocasionada pelo contato direto do participante com pessoas 

contaminadas pela Covid-19, em seu ambiente de trabalho. Neste ponto, o fator psicológico 

destaca-se de forma inicial, autorreferido pelo participante. 

Nesta perspectiva, pela transmissão do vírus ocorrer mediante ao contato pessoal, 

familiares são comumente separados de seus parentes diagnosticados com a Covid-19, com o 

intuito de evitar o contágio. No entanto, em casos mais graves da doença, quando há óbito, 

observa-se que o indivíduo pode manifestar sentimentos de incapacidade e frustração por não 

estar na companhia de seu ente querido. 

Pereira et al. (2020) pontuam que se deve estar atento para outros fatores de risco, sendo 

estes: a baixa autoestima, o diagnóstico prévio de distúrbio mental, o baixo poder aquisitivo, a 

falta de suporte social e condições dignas de trabalho. Assim, todos estes fatores podem 

influenciar significativamente o grau de vulnerabilidade do indivíduo no âmbito psicossocial. 
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Diante destes fatores, e tendo em mente os impactos da Covid-19 na saúde mental, a 

Organização Mundial da Saúde elaborou diversas mensagens de apoio ao bem-estar mental e 

psicossocial, encaminhadas a vários grupos que compõem a sociedade: “recomenda-se que a 

população busque se informar sobre a Covid-19 em fontes confiáveis, pesquise histórias de 

pessoas que conseguiram se recuperar da doença e mantenham uma rotina saudável com a 

prática de exercícios físicos e uma alimentação regrada” (PEREIRA et al., 2020, p. [14] apud 

MS ARGENTINA, 2020) . 

Na outra ponta, o período pandêmico, que levou às medidas de contenção e, 

consequentemente, teve-se que estar por mais tempo no ambiente domiciliar, trouxe uma maior 

(re)aproximação entre os participantes e seus familiares, ou amigos moradores na mesma 

residência. 

Acho que foi um momento para a gente poder ficar mais próximo, a gente aproveitou 

mais um do outro e hoje o que eu vejo é que eu vou sentir muito em passar uma manhã 

ou um dia inteiro sem ver meu filho. (D7). 

A gente até fala né que a pandemia veio para nos unir, porque eu não tinha hora, 

chegava ia para escola, chegava ela (colega) tava dormindo, aí a gente nem tinha muito 

contato, aí com a pandemia a gente teve tempo pra ficar em casa, conversar, foi para 

aproximar... (D3). 

Nesse sentido, ressalta-se que a construção das redes de apoio é processual e dinâmica, 

envolvendo tanto a família como os amigos, os vizinhos, a comunidade, assim como as redes 

formais das organizações de saúde, assistência, educação, entre outras, a partir dos sujeitos 

implicados, de modo a reconduzir a outras redes. O sentimento de solidão agravado pela quebra 

destas relações socioafetivas leva, ainda, ao medo: “Não estava nem fazendo exercício físico 

porque eu não queria sair na rua e eu me adaptei bem porque eu nunca fui o caso de sair muito 

não” (D6). 

No relato acima, tem-se a descrição do “medo do contágio”, onde este pode ser 

considerado razoável, tendo em vista a situação vivenciada por todos, porém, não se pode deixar 

de notar os impactos psicológicos que, inicialmente pelo medo, marcaram os participantes, 

através da descrição de crises de ansiedade e pânico: 

Eu chegava do serviço, chorava muito e dormia muito pouco. Os primeiros vinte dias 

minha rotina se resumiu a isso: ir trabalhar, chegar e chorar e tentar dormir, depois as 

notícias foram chegando, a gente vai tendo acesso às informações e eu fui melhorando 

[...] (D1). 

Não foi muito forte, mas eu fiquei bem ansiosa, não conseguia dormir direito, eu 

cheguei a tomar remédio só que o remédio mesmo natural pra eu conseguir dormir. 

(D3). 
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Houve ainda participantes que se preocupavam com a situação psicológica de colegas 

de turma, e expressaram tal anseio na entrevista: “Pelo que a gente vai conversando em grupo 

de WhatsApp tem pessoas que precisam de ajuda psicológica, com essa pandemia eu acho que 

o IFMA poderia disponibilizar ajuda psicológica para essas pessoas.” (D9). 

As codificações de solidão e aproximação com a família foram também trabalhadas na 

pesquisa de Magalhães (2020, p. 200), sob a óptica de “[...] duas situações díspares, com o 

surgimento da pandemia: uma onde perdura enorme solidão e outra com exacerbação da 

relação, presença e exposição.” Em que, para a autora, estas duas situações se assemelham não 

apenas por ocorrerem no período da crise provocada pela pandemia, mas ambas trazem consigo 

a questão do imponderável do hoje e da incerteza do amanhã, sentimentos estes que trazem 

angústia, medo da perda de um ente querido e a falta de autonomia do próprio indivíduo diante 

das incertezas vivenciadas. 

Para as emoções e comportamentos, no estudo de Silva e Pimentel (2020), as autoras 

caracterizaram as emoções “à flor da pele” como sinônimo de uma diversidade de emoções 

advindas de todo o processo vivenciado com a Covid-19, desde a população em geral até 

profissionais da linha de frente, idosos, pessoas em vulnerabilidades, pessoas em condições de 

restrição de liberdade, estudantes, dentre tantos outros. Estas autoras reforçam que o tempo de 

isolamento social e/ou processos outros estão vinculados à personalidade e à subjetividade de 

cada um na relação com o mundo, portanto, um processo singular nas dimensões de vida de 

cada um. 

O fator psicológico tendenciou, de forma expressiva, no processo de entrevistas, este 

emergindo através do medo do contágio, desenvolvimento de ansiedade e sintomas depressivos 

e, até mesmo, dentre outras categorias, como àquela relacionada à atuação dos psicólogos 

dentro da IFMA, e a necessidade expressa pelos participantes em buscar estes profissionais por 

meio on-line, através das redes sociais ou com agendamento presencial prévio no seu campus. 

Esta necessidade – um direito do discente segundo a PAE em sua Resolução nº 114 (IFMA, 

2017) – não vai de encontro ao baixíssimo quantitativo de recursos humanos desta categoria 

profissional dentro do IFMA, onde, nos campi pesquisados, têm-se: 01 (um) psicólogo em Barra 

do Corda; 01 (um) em Grajaú e 0 (zero) em Presidente Dutra. 

É irrefutável que a restrição à mobilidade pessoal afetou muito mais que o ir e vir da 

população. Restaurantes, lojas, shopping centers, escolas, eventos, universidades, festas e feiras 

foram fechadas ou proibidas de operar, da forma usual, sendo que alguns destes encontraram 

apenas modos alternativos para garantir sua sobrevivência. Os gestores da administração 
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pública estadual e municipal acirravam ou afrouxavam as medidas de restrição e isolamento da 

população, conforme a capacidade e lotação dos leitos hospitalares, ambulatoriais e das UTIs, 

objetivando assegurar o atendimento de saúde à população em geral. Muitos empregos e 

empresas foram encerrados e outros trabalhos foram dirigidos para home office. A maioria das 

alternativas comunitárias de lazer foram também fechadas, e o entretenimento passou, 

obrigatoriamente, a ser feito dentro das próprias casas.  

Somando a isso, é importante compreender que esse panorama é muito mais complexo, 

se se considerar os comportamentos de risco à saúde advindos desse isolamento. E um dos 

fatores que torna esse momento delicado são as incertezas do momento vivenciado à época das 

entrevistas (novembro de 2020 a janeiro de 2021), devido à falta de um tratamento e/ou vacina 

específica – no Brasil – que garantisse a retomada das atividades mesmo que de forma gradual, 

sem um possível novo surto com novos infectados e mais óbitos, sendo que outro ponto que o 

isolamento causa nas vidas das pessoas é o sentimento de impotência frente às perdas materiais, 

financeiras e de projetos adiados ou cancelados (SANTANA et al., 2020). 

Nota-se, ainda, alguns outros postos-chave estressores durante o isolamento, a saber: 

afastamento de familiares e amigos, a constante incerteza quanto à duração deste isolamento, o 

acúmulo de tarefas durante as atividades de homeschooling e homeworking etc. (BROOKS et 

al., 2020). E nesta perspectiva, destacam-se, a seguir, recortes das falas dos entrevistados 

referentes aos impactos econômicos e no mundo do trabalho ocasionados pela pandemia de 

Covid-19 e pelo isolamento resultante desta: 

Eu achei uma dificuldade imensa de contratação... fiz até uma entrevista hoje, mas tá 

muito complicado. Os contratantes estão bem... bem... pensando bem antes de 

contratar alguém. (D4). 

Então, antes da COVID-19 aparecer em março, eu trabalhava em uma empresa, aí eu 

fui demitida justamente por isso, para corte de gastos, aí eu consegui emprego só agora 

em novembro (2020). (D6). 

Fiquei afastado, só que meu serviço é de pedreiro, então não recebi (salário). (D2). 

Observam-se pontos-chave relatados pelos participantes, como: a dificuldade de 

conseguir contratação após o término do curso técnico; os impactos da pandemia de Covid-19 

para o trabalhador formal, gerando demissões injustificadas; os impactos dentre o grupo de 

trabalhadores informais/autônomos, que se mantinham em situações contraditórias, onde o 

arriscar-se em contrariar o vírus saindo para o trabalho é a única maneira de manter o sustento 

financeiro próprio e da família. 
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Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada 

em 27 de maio de 2021, pelo IBGE, mostram que as regiões Norte e Nordeste puxaram a alta 

no desemprego no primeiro trimestre de 2021, que alcançou:  

[...] A taxa nacional de 14,7%, além do contingente recorde de 14,8 milhões de 

pessoas desempregadas. No Norte, a taxa passou de 12,4% no último trimestre de 

2020 para 14,8%. No Nordeste, o indicador foi de 17,2% para 18,6% no mesmo 

período, sendo estas as maiores taxas registradas desde 2012. (IBGE, 2021b, p. 2). 

Nesse contexto, além da crise sanitária, uma das consequências da pandemia é o 

aumento do desemprego e, portanto, a elevação da informalização do trabalho, dos 

terceirizados, dos subcontratados, dos flexibilizados, dos trabalhadores em tempo parcial e do 

subproletariado. Costa (2020) considera que essa população precisa e precisará ser assistida 

com políticas voltadas a protegê-la da fome e da pobreza, ou seja, necessitará ser inserida numa 

rede de proteção social. 

O trabalho é a identidade legítima do ser humano, é a expressão concreta das realizações 

humanas, produtor dos meios de vida em sua totalidade, pois o trabalho responde 

simultaneamente às necessidades vitais. Nesta perspectiva, Frigotto (2006, p. 247) afirma que 

“o trabalho, para o homem, corresponde às necessidades de sua vida cultural, social, estética, 

simbólica, lúdica e afetiva.” É nessa perspectiva ontológica do trabalho que é possível 

reconhecer o princípio educativo a ele intrínseco. A formação humana se dá pela unidade 

trabalho-educação, em que no processo de desenvolvimento dos meios de vida se faz aprender 

e educar.  

Correlacionando com os impactos psicológicos da pandemia, Schmidt, Januário e Rotoli 

(2018), em pesquisa anterior ao momento vivenciado, já confirmam que o desemprego propicia 

o surgimento de desorganização e desagregação da identidade do sujeito, podendo acarretar 

danos à saúde mental e em suas relações sociais. Estes mesmos autores ainda concluem que o 

surgimento de sentimentos como vergonha, de incapacidade e de depender de ajuda financeira 

são os principais fatores causadores do sofrimento psíquico dos indivíduos. 

Com a pandemia, as famílias que se encontram em contexto de vulnerabilidade social, 

possivelmente apresentarão fragilidade em relação à pandemia da Covid-19, por razão da 

desigualdade em maior amplitude para as pessoas de menor renda, aqueles que estão 

desempregados e os que trabalham de forma informal, ou seja, pessoas que não têm carteira 

assinada têm a necessidade de obter renda, mesmo com o apoio de programas sociais de curto 

prazo. 
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Saviani (2007), ao analisar o trabalho e o relacionamento do homem com este, reflete 

que entre trabalho e educação há uma identidade, pois os homens aprendiam a produzir sua 

existência no próprio ato de produzi-la (no trabalho). Lidando com a natureza, relacionando-se 

uns com os outros, os homens educavam-se e educam suas subsequentes gerações. A produção 

da existência implica o desenvolvimento de formas e conteúdo, cuja validade é estabelecida 

pela experiência, o que configura um verdadeiro processo de aprendizagem. Esta relação, como 

mostra a presente pesquisa, foi interrompida, pois: 1. Teve-se a suspensão das aulas presenciais; 

e 2. Relatos de suspensão de trabalho (informais), processos demissionais e maior dificuldade 

e novas contratações. Configura-se, assim, um afastamento multidimensional do sujeito com 

seus hábitos cotidianos de ensino/aprendizagem/atividade laboral. 

No âmbito do IFMA, como já mencionado, tem-se o repasse de recursos financeiros 

através de bolsas e auxílios, seguindo alguns critérios específicos: a) estar regularmente 

matriculado e frequentando as atividades acadêmicas; b) possuir renda per capita de até 01 

(um) salário-mínimo e meio; c) apresentar condições de vulnerabilidade socioeconômica 

(IFMA, 2017).  

Houve, de forma abrupta por parte da instituição, a suspensão imediata dos recursos 

primários (bolsa-estudo, auxílios-transporte, alimentação etc.), devido à suspensão das aulas 

presenciais e à instauração, porém por um período curto (maio e junho de 2020) do programa 

de auxílio financeiro emergencial ao estudante.  

Este ponto remete a certos questionamentos, e faz refletir sobre determinadas 

contradições, onde têm-se, de um lado, o IFMA, uma instituição educacional que preza pela 

permanência e êxito de seus educandos, e que através de sua PAE busca abranger aqueles em 

“riscos causados pela pobreza; privação e fragilização dos vínculos afetivos, relacionais e de 

pertencimento social [...]” (IFMA, 2017), porém, por outro lado, suspende a concessão de 

recursos a este público e, após 2 meses do início da pandemia no país e da suspensão das aulas 

presenciais, concede a seus discentes um auxílio financeiro com data e agendamento para seu 

término, mesmo com a não interrupção da pandemia de Covid-19 no Brasil e no Maranhão, e 

suas torrenciais consequências para toda a comunidade acadêmica do IFMA. 

Reforça-se, aqui, a necessidade para fim de promoção à saúde e psicoeducação, a 

importância do fortalecimento das redes de apoio familiar, dos serviços de saúde e atenção 

psicossocial para o suporte emocional à população em geral e aos discentes do IFMA, além de 

programas de apoio financeiro que contemplem principalmente aqueles em vulnerabilidade, 

sendo estes os mais atingidos pela pandemia. 
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Chega-se, assim, ao terceiro tópico de análise, onde, a seguir, dá-se destaque aos pontos 

cruciais da saúde destes discentes no período pandêmico. 

4.3.3 Saúde na pandemia de Covid-19 

Compreender a situação de saúde dos participantes da pesquisa, através de seu viés 

autoperceptivo é o ponto-chave deste tópico. Dessa forma, faz-se uma análise crítico-reflexiva 

das codificações identificadas nas entrevistas, sendo elas: a automedicação por crenças; 

autopercepção de uma boa ou má saúde (física e mental), e tentativas de elevar a imunidade 

como mecanismo de proteção adicional à Covid-19. 

Inicialmente, convém esclarecer que se parte da premissa de que a saúde não se restringe 

ao plano biológico, mas se consubstancia como processo social. Esta premissa foi amplamente 

debatida nas últimas três décadas do século XX, especialmente pela medicina social latino-

americana. Aqui pode-se fazer referência a Laurell (1982), porquanto a autora afirma que: 

Em termos muito gerais, o processo saúde-doença é determinado pelo modo como o 

homem se apropria da natureza em um dado momento, apropriação que se realiza por 

meio de processo de trabalho baseado em determinado desenvolvimento das forças 

produtivas e relações sociais de produção (LAURELL, 1982, p. 16).  

Para esta autora, a saúde possui caráter social, estando plasmada no padrão de 

reprodução social e historicamente determinada pelo modo como o homem se apropria da 

natureza. Contraditoriamente, observa-se nas falas codificadas, como o expresso no trecho da 

entrevista 4, a ocorrência de automedicação como a tentativa de fortalecer o sistema 

imunológico: “Eu tomo alguns remédios pra imunidade, para aumentar a imunidade, algumas 

vitaminas, uso álcool em gel, mas não uso máscara com tanta frequência de antes, não vou dar 

uma de bom samaritano [...].” (D4). 

O aumento da procura e o consumo de suplementos alimentares, como vitaminas e 

minerais, para fortalecer a imunidade e prevenir a infecção pelo novo coronavírus, assim como 

fármacos com propriedade antiparasitária ou antibiótica, tem ocorrido consideravelmente 

durante esta pandemia (PEREIRA, 2020).  

Atrelado a isto, a divulgação de “curas milagrosas” tem levado indivíduos das mais 

diversas classes sociais e idades a buscarem, de forma desenfreada, os balcões de farmácias, na 

maioria das vezes, para a compra de medicações sem prescrição médica. Nota-se, com 

preocupação, no trecho abaixo, a automedicação como prática naturalizada: “foi coisa de uma 
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semana, por que assim eu já vinha tomando a medicação, antes dos sintomas eu já estava 

tomando a azitromicina por precaução mesmo, aí quando eu fui diagnosticado com a COVID-

19 eu fiz o tratamento direitinho com azitromicina e ivermectina.” (D5). 

Pesquisa do Conselho Federal de Farmácia (CFF) mostrou que 77% dos entrevistados 

costumam usar medicamentos por conta própria, sem prescrição médica, e que a internet figura 

entre os principais meios de consulta acerca de medicamentos (CFF, 2019). O resultado desta 

pesquisa é preocupante, em especial, devido à alta conectividade com a internet da população 

brasileira e à forte presença nas mídias sociais em seu cotidiano, que pode contribuir à 

estimulação de uso de medicamentos disponíveis e anunciados na rede. 

Dessa forma, a automedicação foi considerada um hábito entre brasileiros, conforme 

revelou a pesquisa do CFF (2019). Com a pandemia da Covid-19, o Brasil e os demais países 

estão vivenciando um fluxo intenso de comentários na internet, notícias de mídias sociais e 

outras fontes de informação acerca do tema. Entre março e maio de 2020, registou-se uma 

corrida às farmácias para a aquisição de medicamentos como a cloroquina, hidroxicloroquina e 

azitromicina, segundo a Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI, 2020). Estes medicamentos 

exigem prescrição médica, e podem causar sérios efeitos colaterais e reações adversas; porém, 

registrou-se busca acelerada, sem prescrição e acompanhamento médico, isto é, comportamento 

originado pelo medo de sintomas e mortes causados pela Covid-19 (SBI, 2020). 

Erku et al. (2020) descrevem que a busca da “droga mágica”, sem garantias de segurança 

adequadas, já se tornou uma fonte de desinformação relacionada com a droga, causando 

confusão e pânico público. Um exemplo clássico foram os anúncios midiáticos de que a 

hidroxicloroquina e a cloroquina seriam a cura potencial para a Covid-19, levando a uma 

utilização indevida pelo público, o que também resultou numa escassez substancial que afeta 

os pacientes com artrite ou lúpus.  

A automedicação é uma prática comum vivida pelas civilizações de todos os tempos. 

Neste sentido, faz parte das atividades de autocuidado da saúde, assim como os cuidados de 

higiene, nutrição, estilo de vida e a influência de fatores socioeconômicos e ambientais. No 

entanto, a utilização generalizada de medicamentos sem orientação médica, acompanhada por 

uma falta de conhecimento dos potenciais danos à saúde, são exemplos de intoxicação humana 

causada por tais práticas. Assim, o uso indiscriminado de medicamentos tornou-se um grande 

problema de saúde pública a nível mundial (MIGUEL; CARVALHO, 2021). 

Concomitante aos impactos causados pela exposição na mídia, que a nova pandemia do 

coronavírus tem causado na população por meio de notícias falsas, surge a necessidade de 
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órgãos governamentais se associarem aos diversos meios de comunicação para desenvolver 

melhores estratégias de combate à disseminação desenfreada de conteúdos questionáveis, além 

de manter a população informada de forma segura, tendo em vista a implementação de ações 

de controle da disseminação do vírus.  

E, nesta perspectiva, inserem-se, também, as instituições educacionais como mediadoras 

da (in)formação, em que o conceito da integração deve estar presente, qual seja a forma de 

oferta da educação profissional, sendo expressa como uma “[...] concepção de formação 

humana, com base na integração de todas as dimensões da vida no processo educativo.” 

(RAMOS, 2014, p. 84). É com esta inferência, que se considera a saúde e o bem-estar físico e 

mental do discente, como essenciais na EPT, onde cabe aos docentes, servidores da assistência 

estudantil e do pedagógico, atuarem na transversalidade que envolve a pandemia de Covid-19 

e seus impactos na vida da população, em geral do público que compõe a EPT do IFMA. 

A pandemia de Covid-19, e os diversos eixos que emergem dela, foram incluídos nas 

ações prioritárias do Programa Saúde na Escola (PSE) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021c), na 

intenção de contribuir para o pleno desenvolvimento dos estudantes da rede pública de ensino, 

por meio do fortalecimento de ações que integram as áreas de Saúde e Educação no 

enfrentamento de vulnerabilidades, na ampliação do acesso aos serviços de saúde, na melhoria 

da qualidade de vida e no apoio ao processo formativo dos profissionais de saúde e educação. 

Aderir a estas ações e medidas é essencial para o IFMA e demais Instituições Educacionais, 

justamente no sentido de fortalecer as medidas preventivas à Covid-19. 

Destacando as medidas preventivas à Covid-19, têm-se como relatos dos participantes 

a inserção de alimentos na tentativa de melhorar o índice de imunidade e a adesão às 

recomendações para prevenção ao contágio, como descrito abaixo, respectivamente. 

Aí eu faço a cada seis meses... eu faço os exames de rotina, hemograma. A questão da 

alimentação a gente introduziu mais alimentos com betacaroteno, cenoura, saladas, a 

gente coloca mais isso na alimentação que antes não era uma coisa que, digamos 

assim, eu costumava... mas foi para melhorar a imunidade. (D9). 

Todas as medidas de precaução eu tentei ser o mais fiel possível sim, sem questionar 

nenhuma, exatamente por entender a necessidade e assim a única forma que a gente 

tinha e hoje ainda tem de se prevenir. (D7). 

As mudanças de rotina em decorrência da Covid-19, e das estratégias adotadas para 

contingência pandêmica, trazem importantes alterações nos hábitos de vida diários de crianças 

a idosos, como alterações do sono, hábitos alimentares e de atividade física, sendo estes dois 

últimos sinais de alerta e preocupação, uma vez que hábitos sedentários e excesso de peso são 
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fatores que predispõem o processo inflamatório subclínico, fator de risco que foi relatado como 

associado a uma complicação adicional de Covid-19 (BRITO et al., 2021). 

Do ponto de vista socioeconômico, as desigualdades no Brasil perpassam diversas 

dimensões e, no que se refere à alimentação, não é diferente. Dessa forma, a segurança alimentar 

e nutricional, devido à pandemia, está ainda mais distante da realidade de muitas pessoas. Desde 

a produção até a comercialização, oferta e consumo de alimentos foram afetados pelo 

isolamento social, além das mudanças no meio econômico. Assim, a aquisição de itens 

alimentares foi atingida, gerando implicações principalmente para os mais vulneráveis em 

termos sociais, econômicos e sanitários, no que se refere à oferta suficiente de alimentos in 

natura (frutas, legumes e vegetais), e um aumento no consumo de alimentos ultra processados 

em virtude do preço e da facilidade de acesso. 

Essas possíveis mudanças de hábitos causadas por esse cenário, bem como suas 

consequências, estão sendo alvo de muitos estudos na atualidade, que objetivam entender os 

efeitos do isolamento social para a população mundial (BRITO et al., 2021; MALTA et al., 

2020; STEELE et al., 2020). Estes, por sua vez, alertam para o aumento desenfreado no 

consumo de ultra processados e suas consequências.  

Correlacionando com os novos hábitos que foram estipulados nesta pandemia, tiveram-

se relatos, na pesquisa, de adesão às medidas recomendadas de uso de máscara e das práticas 

de isolamento e distanciamento social, como medidas preventivas à contaminação. 

Através, ainda, de uma autoanálise sobre a condição de saúde, alguns participantes 

referiram esta condição com uma descrição negativa: 

Então se agora você me pergunta, você é satisfeito com sua saúde: eu digo não! Porque 

desde mais novo, com quatorze ou quinze anos, eu pratiquei esporte, corria... E hoje 

eu sei que eu consigo correr, eu consigo nadar claro que o fôlego é diferente, no 

entanto, eu abandonei a vida de atleta... hoje eu sou muito sedentário, realmente. (D7). 

Eu sempre tive uma saúde muito prejudicada por conta da imunidade, eu sempre tive 

uma imunidade muito fraca. E aí eu sempre fui meio que obrigada a procurar 

atendimento médico, fazer exames corriqueiros, e eu trabalho em hospital e isso se 

tornou ainda mais presente pelo fato de eu trabalhar em hospital. (D1). 

A percepção e autoavaliação da saúde têm correlação direta e indireta entre fatores 

sociais, biológicos e psicológicos, mediadas por estilos de vida e variáveis conexas ao 

confinamento. Juntos, esses fatores têm afetado negativamente a autopercepção de saúde dos 

brasileiros durante a pandemia da Covid-19, como identificado por Szwarcwald et al. (2021), 

onde os autores estimulam pesquisas que abordem a autoavaliação da saúde, que vai além de 
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do conjunto de sinais, sintomas e de resultados laboratoriais, focando na percepção subjetiva 

do sujeito. 

No contexto dos participantes da pesquisa, discentes do IFMA, reforça-se a necessidade 

de um acompanhamento através dos meios disponíveis, a depender do momento, (remoto ou 

em um possível retorno presencial), por parte do setor saúde dos campi, na intencionalidade de 

aproximar-se do público da instituição, conhecer suas especificidades, condição de saúde 

autorreferida e realizar uma avaliação geral e preventiva. 

A partir da motivação que os relatos das entrevistas trouxeram, a seguir são detalhados 

os procedimentos que permearam e motivaram a formulação do produto educacional que 

integra a presente pesquisa. 
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5 PRODUTO EDUCACIONAL 

Como importante etapa da pesquisa, ocorreu o desenvolvimento de um produto 

educacional denominado “BOLETINS INFORMATIVOS: ferramenta educacional durante a 

pandemia de COVID-19” (Apêndice A), em formato de caderno digital (e-book), cuja 

apresentação encontra-se detalhada neste capítulo. 

Ao considerar o caráter de intervenção social dos Mestrados Profissionais, estes devem 

gerar produtos educacionais que contribuam com a prática profissional do mestrando, e 

possibilitem a aplicação em outros espaços com similar demanda. Assim, segundo Pasqualli, 

Vieira e Castaman (2018), o Mestrado Profissional busca proporcionar formação em EPT, com 

a finalidade tanto de produzir conhecimento, como desenvolver produtos, por meio da 

realização de pesquisas que integrem os saberes inerentes ao mundo do trabalho e ao 

conhecimento sistematizado. 

Nesta perspectiva encontra-se o programa de Mestrado Profissional em Educação 

Profissional e Tecnológica (ProfEPT), inserido na dimensão da área de Ensino da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (Área 46), e tem por orientação a 

entrega final de um produto educacional, que tenha aplicabilidade e promova aperfeiçoamento 

na prática profissional em instituições de EPT. Dessa forma, o curso de Pós-graduação stricto 

sensu tem como objeto a mediação do conhecimento em espaços formais e não formais de 

ensino, buscando construir pontes entre conhecimentos acadêmicos gerados em educação e 

ensino para a sua aplicação em produtos e processos educativos na sociedade (CAPES, 2019). 

Cabe destacar, neste ponto do trabalho, que inicialmente havia sido pensado e cogitado 

no projeto de pesquisa desta dissertação, em elaborar um Aplicativo Educacional, contendo 

informações a respeito da pandemia da Covid-19, atuação da equipe multiprofissional do 

IFMA, assistência estudantil, dentre outros. Com o decorrer da pesquisa, coleta e análise de 

dados, foram sendo identificadas as reais lacunas de conhecimento e informação que afloraram 

nos discentes participantes da pesquisa, e, assim, o aplicativo foi se tornando, ainda no campo 

das ideias, uma ferramenta estática e redundante, tendo em vista a multiplicidade de canais, 

páginas de redes sociais, grupos de WhatsApp® que trazem conteúdos pertinentes. Optou-se, 

então, por utilizar estes supracitados meios digitais, como meio de interação e divulgação do 

material educacional, com temática voltada especificamente para as necessidades dos discentes 

do IFMA.  
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Nesse trabalho, o Produto Educacional, vinculado à pesquisa bibliográfica e de campo, 

à base epistemológica e à metodologia utilizada na dissertação, trata-se do Caderno Digital 

“BOLETINS INFORMATIVOS: ferramenta educacional durante a pandemia de COVID-19”, 

que tem por objetivo orientar, auxiliar e, principalmente, informar a respeito dos eixos: a) 

assistência estudantil do IFMA; b) uso das ferramentas digitais no ensino remoto, e; c) medidas 

preventivas na pandemia de Covid-19. Esta divulgação será realizada através de boletins 

informativos. O caderno digital (e-book) se enquadra como material textual (categoria 4) na 

Classificação de Produção Técnica da CAPES (2013, p. 53), que inclui “[...] manuais, guias, 

textos de apoio, artigos em revistas técnicas ou de divulgação, livros didáticos e paradidáticos, 

histórias em quadrinhos e similares”. 

O desenvolvimento do produto educacional buscou explanar de forma didática os 

resultados expostos pelos dados da pesquisa, assim como os problemas identificados nesta, 

sobretudo no que se refere à percepção e queixa dos participantes em relação aos obstáculos e 

desafios enfrentados durante esta pandemia. Soma-se a isto a identificação da lacuna de 

materiais de auxílio aos discentes, com características informacionais, que deveriam aproximar 

(mesmo que de forma virtual), a comunidade discente dos servidores e professores da 

Instituição Educacional. 

A opção por um “e-book” se relaciona com o objetivo do produto educacional, que não 

tem a intenção de esgotar as discussões e informações em volta das temáticas trabalhadas nos 

boletins informativos, mas sugerir possíveis caminhos para a adaptação do público de discentes 

a este “novo” formato de processo de ensino e aprendizagem, além de explorar mecanismos de 

divulgação através de murais eletrônicos nas redes sociais oficiais do IFMA e via grupos e 

conversas individuais no WhatsApp®. Nesse contexto, foi justamente no processo da pesquisa 

que se desvelou uma problemática com base no distanciamento físico e informacional dos 

participantes com a instituição e seus servidores, em que o momento vivenciado, de ensino 

remoto e práticas pedagógicas não presenciais, leva a uma relação atípica, exigindo o 

fortalecimento da divulgação pertinentes ao público-alvo deste estudo. 

Cabe ressaltar que o mecanismo utilizado para divulgação de informações, através dos 

boletins, é uma estratégia utilizada com determinada frequência neste momento de pandemia, 

em que o próprio MS e demais autoridades sanitárias têm empregado esta metodologia, com a 

divulgação de dados estatísticos de casos e óbitos e de Ações Estratégicas Contra a Covid-19, 

conforme exposto na figura 10. 
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Figura 10 – Boletim de ações estratégicas contra a Covid-19 de 03 de agosto de 2021 

Fonte: Ministério da Saúde ([2021]).  

No âmbito educacional, notou-se ausência desta metodologia de divulgação de 

informação, com o objetivo de manter a comunicação entre discentes, docentes e demais 

profissionais da educação neste período pandêmico, que culmina com o ensino remoto.  

Dessa forma, o caráter dinâmico dessa metodologia de divulgação de informações 

(boletins), tem o intuito de fornecer novidades e informações relevantes aos discentes. Por este 

motivo, foi elaborado de forma objetiva, levando em consideração as características de seus 

destinatários, sendo definidas as informações, seções, estilo, formato e periodicidade. 

Como fontes de dados para a construção das etapas do produto educacional, utilizaram-

se as páginas sociais oficiais no Instagram, além de dados expostos pelos sites eletrônicos das 

prefeituras municipais de Barra do Corda, Presidente Dutra e Grajaú. Cabe enfatizar o apoio e 

colaboração de servidores e professores vinculados à Instituição, que contribuíram com o 

compartilhamento de dados acadêmicos, editais institucionais e na divulgação do material 

elaborado na presente pesquisa. Como forma de detalhar as fontes de busca de dados e de 

divulgação dos boletins, apresenta-se, a seguir, um infográfico destacando estes dados (figura 

11). 

  



115 

 

Figura 11 – Infográfico com as fontes de dados e fontes de divulgação dos Boletins 

Informativos 

Fonte: autoria própria (2021). 

Os mundos sociais estão se tornando digitais, consequentemente, cientistas sociais ao 

redor do mundo estão constatando que, para compreender a sociedade, é preciso seguir as 

atividades sociais e interações das pessoas na internet, e por meio de outros meios de 

comunicação mediados pela tecnologia (KOZINETS, 2014). Dessa forma, os conteúdos 

informativos e as fontes de dados para elaboração destes, basearam-se no mundo digital 

permeado pelas redes sociais, que perfazem a rotina de jovens e adultos na atualidade. 

O conteúdo dos Boletins, e, posteriormente do E-book, se basearam, também: em 

referências documentais das Resoluções que integram a PAE do IFMA; manuais e guias que 

tratam do Google Meet e suas extensões e Google Classroom; e divulgações pelo MS e Governo 

do Estado do Maranhão sobre as práticas preventivas contra a Covid-19, e processo de 

vacinação no país e nos loci que ocorrera a pesquisa (Barra do Corda, Grajaú e Presidente 

Dutra), buscando informar e divulgar conteúdo pertinente para os discentes, levando em 

consideração a formação integral que permeia tanto o programa de mestrado ProfEPT quanto a 

RFEPCT, e a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.  

O produto educacional durante todas as suas etapas de construção passou por design 

gráfico e diagramação, sob responsabilidade de profissional capacitado para tal tarefa. Suas 
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cores, fonte e imagens foram escolhidas pela pesquisadora principal, e repassados, estes 

elementos, para o profissional responsável. Cada boletim informativo contém, em média, 06 

(seis) páginas, e o conteúdo, na íntegra, pode ser encontrado no e-book. 

De forma preliminar, realizou-se a aplicação do produto através da divulgação dos 

materiais produzidos. Teve-se, assim, no dia 10 de maio de 2021, a divulgação do primeiro 

boletim informativo (figuras 12, 13 e 14) para o campus de Barra do Corda, em sequência, no 

dia 20 de maio de 2021, para o campus Grajaú e, no dia 30 de maio de 2021, para o campus 

Presidente Dutra. Estes 03 (três) boletins possuíam temáticas preestabelecidas: atendimento 

presencial e on-line nos campi do IFMA, editais da assistência estudantil disponíveis e medidas 

preventivas contra a Covid-19. A divulgação foi realizada com base no contato, via 

WhatsApp®, com os responsáveis pelas postagens nas redes sociais oficiais de cada campus 

investigado, onde obteve-se êxito na colaboração destes servidores em auxiliar com a pesquisa 

e divulgação da mesma.  

Além disso, realizou-se a divulgação entre os participantes da pesquisa através do 

contato destes via WhatsApp®. Trouxe-se, como exemplo desta primeira edição, o boletim de 

Barra do Corda, a divulgação deste na rede social Instagram e pelo contato dos discentes por 

WhatsApp®, conforme figuras 12, 13 e 14. 
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Figura 12 – Boletim Informativo nº 01, de 10 de maio de 2021 para o IFMA campus Barra do 

Corda 

Fonte: autoria própria (2021). 

Figura 13 – Divulgação na página do Instagram do IFMA campus Barra do Corda 

Fonte: autoria própria (2021). 
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Figura 14 – Divulgação via WhatsApp® para participante da pesquisa 

Fonte: autoria própria (2021). 

Nas imagens acima, tomou-se como exemplo o boletim divulgado para o campus Barra 

do Corda, mas ressalta-se que, no mês de maio de 2021, ocorreram ainda mais duas publicações, 

para Grajaú e Presidente Dutra, com as mesmas temáticas, levando em consideração as 

especificidades de cada campus. 

Para tratar das temáticas trabalhadas no mês de junho de 2021, tem-se como exemplos 

as divulgações para o IFMA campus Grajaú. Neste mês divulgaram-se informações a respeito 

das características das atividades pedagógicas não presenciais e ferramentas digitais utilizadas 
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no ensino remoto (Google Meet® e Google Classroom®). Tais informações vieram 

acompanhadas de links de acesso a vídeos instrucionais sobre como acessar e utilizar tais 

ferramentas, além de como criar e-mail acadêmico através do SUAP, e como recuperar a senha 

do e-mail através do SUAP. Os dados deste boletim e divulgação do mesmo encontram-se 

expostos nas figuras 15, 16 e 17. 

Figura 15 – Boletim Informativo nº 05 de 20 de junho de 2021 para o IFMA campus Grajaú 

Fonte: autoria própria (2021). 
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Figura 16 – Divulgação na página do Instagram do IFMA campus Grajaú 

Fonte: autoria própria (2021). 

Figura 17 – Divulgação via WhatsApp® para participantes da pesquisa 

 

Fonte: autoria própria (2021). 
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As temáticas trabalhadas no mês de julho de 2021, trazendo como exemplo o boletim 

divulgado para o IFMA campus Presidente Dutra, contemplaram-se informações a respeito das 

principais funcionalidades do SUAP (notas, boletins e caracterização socioeconômica) 

disponibilizadas no próprio boletim e em vídeo. Além disso, trouxeram-se informações 

relacionadas às campanhas de imunização contra a Covid-19 em cada um dos 3 municípios, 

faixa etária mínima, vacinas disponíveis no Brasil e doses. Os dados deste boletim e divulgação 

do mesmo encontram-se expostos nas figuras 18, 19 e 20. 

Figura 18 – Boletim Informativo nº 09, de 30 de julho de 2021 para o IFMA campus 

Presidente Dutra 

Fonte: autoria própria (2021). 
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Figura 19 – Divulgação na página do Instagram do IFMA campus Presidente Dutra 

Fonte: autoria própria (2021). 

Figura 20 – Divulgação via WhatsApp® para participantes da pesquisa 

Fonte: autoria própria (2021). 
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Para melhor visualização dos dados supracitados, elaborou-se um infográfico, em 

formato de linha do tempo, para explicitar as etapas construídas para o produto educacional 

(figura 21). 
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Figura 21 – Infográfico com linha do tempo da elaboração, divulgação e avaliação do produto educacional 

Fonte: autoria própria (2021). 
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A avaliação do produto ocorreu via Google Forms (Apêndice E), com divulgação da 

mesma entre os participantes, com um prazo de 5 dias úteis para avaliação e análise do produto 

e resposta ao questionário, no período de 02 a 06 de agosto de 2021, onde obteve-se um total 

de 12 respondentes, com os resultados expressos e detalhados a seguir em gráficos gerados pelo 

próprio formulário on-line. 

Quanto a campus dos discentes, 06 (seis) são de Barra do Corda, 02 (dois) de Grajaú e 

04 (quatro) de Presidente Dutra, conforme o gráfico 8, com a frequência total e relativa dos 

dados: 

Gráfico 8 – Campus dos respondentes à avaliação dos boletins informativos 

Fonte: autoria própria (2021). 

Observa-se uma participação mais abrangente daqueles sujeitos provenientes dos campi 

de Barra do Corda (50,00%) e Presidente Dutra (33,34%), onde, mais uma vez, destaca-se uma 

expressiva participação daqueles discentes provenientes do campus de atuação da pesquisadora. 

O número de participantes nesta fase de avaliação do produto educacional está dentro do 

esperado para a pesquisa, tendo em vista que, de acordo com dados no sistema SUAP, há 

discentes participantes da primeira fase do estudo (de novembro de 2020 a janeiro de 2021), 

que já concluíram o curso na Instituição ou trancaram a matrícula. 

Em relação ao acesso aos boletins informativos ao longo dos 3 meses de divulgação, 

uma maioria referiu-se positivamente à questão (11 participantes), enquanto apenas 01 (um) 

participante referiu não ter acessado o conteúdo divulgado, conforme o gráfico 9. 
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Este dado reflete o alcance das publicações e divulgações dos conteúdos informativos 

através das redes sociais, permitindo uma interação mais próxima entre aqueles que se 

encontram distantes fisicamente. 

Gráfico 9 – Quantitativo de participantes que tiveram acesso aos boletins informativos 

 Fonte: autoria própria (2021). 

Os discentes foram questionados também sobre a contribuição dos boletins informativos 

para o processo de ensino-aprendizagem, com foco na educação omnilateral e transversalidade 

das temáticas. O dado indica que os respondentes consideraram o conteúdo relevante e capaz 

de ampliar o seu conhecimento, conforme gráfico 10, ao mesmo tempo em que buscou-se trazer 

conceitos introdutórios sobre a assistência estudantil do IFMA, recursos digitais para a 

educação e conteúdos sobre a pandemia de Covid-19 e a vacinação, apresentaram-se sugestões 

de leituras e vídeos para quem desejar se aprofundar no assunto. 

Como produto, construiu-se também um livro digital, contemplando os boletins 

informativos divulgados e um aprofundamento sobre os conteúdos trabalhados. Para constatar 

o envolvimento dos participantes com a produção final, questionaram-se estes sobre o interesse 

em receber o livro digital “BOLETINS INFORMATIVOS: ferramenta educacional durante a 

pandemia de COVID-19”, em formato de PDF, após a realização da diagramação e correção 

ortográfica do mesmo. O resultado de tal questionamento foi satisfatório, com a manifestação 

positiva de 9 dos participantes, conforme o gráfico 11. 
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Gráfico 10 – Contribuição dos boletins com o processo de ensino-aprendizagem 

Fonte: autoria própria (2021). 

Gráfico 11 – Interesse em receber os boletins informativos em formato de livro digital 

Fonte: autoria própria (2021). 

Ao serem questionados sobre o design gráfico e a identidade visual dos boletins, 54,55% 

consideram este aspecto como excelente, e 27,27% como ótimo (gráfico 12). Nesse sentido, 

considera-se positiva a avaliação sobre esse aspecto, visto que a apresentação visual do produto 

foi planejada com o intuito de conquistar o leitor, seja a partir do uso de cores ou da disposição 

dos elementos iconográficos que ilustram as páginas. 
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Gráfico 12 – Avaliação do design gráfico dos boletins 

Fonte: autoria própria (2021). 

Pretende-se com o recurso informativo desenvolvido até aqui, despertar o interesse pela 

própria instituição (IFMA) e demais unidades educacionais em divulgar, através das redes 

sociais, conteúdos importantes para o público-alvo (os alunos), contribuindo para o processo de 

formação dentro e fora da escola dos estudantes. Para isto, questionaram-se os sujeitos sobre a 

pertinência e relevância para continuidade da divulgação dos boletins informativos a cargo de 

cada campus do IFMA. O resultado demonstrou satisfatoriamente o interesse dos discentes no 

recebimento deste conteúdo, com 100% das respostas como “sim” (gráfico 13). 

Gráfico 13 – Continuidade dos boletins sendo lançados, futuramente, por cada campus 

 Fonte: autoria própria (2021). 
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Nesse sentido, a construção do produto educacional perpassou toda a pesquisa conforme 

os discursos, documentos e diálogos que foram se entrelaçando. A experiência vivenciada, a 

troca de conhecimentos e saberes para o planejamento das temáticas e ações a serem divulgadas, 

constitui-se de forma dinâmica e contínua, levando em consideração o movimento dialético da 

sociedade atual e a formação discente integral.  

O produto educacional passará, ainda, juntamente deste trabalho de dissertação, por 

Banca de Defesa, onde galga-se a validação e aprovação destes, respectivamente. Logo após 

este trâmite, partir-se-á para as correções necessárias, solicitação de International Standard 

Book Number (ISBN), e inserção do e-book na plataforma EduCapes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do expresso até aqui, é possível verificar determinados impactos e consequências 

pandêmicas atrelados às medidas de contenção comunitária que permearam a rotina dos 

discentes da EPT do IFMA, especificamente aqueles do Ensino Médio de Nível Técnico 

Subsequente nos campi de Barra do Corda, Grajaú e Presidente Dutra. O público-alvo de 

participantes relatou suas vivências e experiências deste período e, conforme iam desvelando a 

realidade e a totalidade que perfazem os percalços referenciados, novos projetos, ideias e ações 

floresciam na intencionalidade de contribuir e auxiliar este público a enfrentar ou, até mesmo, 

adaptar-se à “nova realidade”.   

O referencial teórico possibilitou a interconexão entre os impactos pandêmicos da 

Covid-19 nos campos sanitários e sociais com aqueles relacionados aos campos educacionais e 

do trabalho, levando a pesquisadora a observar os discentes (participantes) com abrangência 

integral e omnilateral durante o processo de pesquisa e, ainda, futuramente em seu campo de 

atuação, como enfermeira do IFMA campus Barra do Corda.  

Retomando os objetivos iniciais, no que se refere a investigar a situação de saúde e os 

impactos do isolamento e do distanciamento social na pandemia do novo Coronavírus, entre os 

discentes do Ensino Médio de Nível Técnico Subsequente do IFMA nos campi de Barra do 

Corda, Grajaú e Presidente Dutra, pôde-se perceber que, de acordo com o período de coleta de 

dados (novembro de 2020 a janeiro de 2021), ocorreram casos de infecção pela Covid-19 entre 

os participantes, que seguiram as recomendações de isolamento e distanciamento social no 

período recomendado para tratamento e diminuição do risco de transmissibilidade (14 dias). 

Assim como, houve participantes que optaram pelo período de quarentena, em domicílio, para 

evitar contato com o mundo externo e, consequentemente, diminuir as chances de contágio. 

Neste ponto, ficam em aberto futuras discussões e investigações para com aqueles 

participantes que, por motivos desconhecidos, referiram que não realizaram as medidas de 

contenção comunitária, fazendo refletir sobre a possível hipótese das necessidades trabalhistas 

em serviços essenciais ou como trabalhadores autônomos/informais para garantia de renda para 

seu próprio sustento e de seus familiares, impossibilitando o cumprimento das regras sanitárias 

supracitadas. 

Chegando ao desmembramento do objetivo geral, realizou-se, inicialmente, um 

mapeamento sistemático a respeito das publicações sobre as medidas de contenção comunitária 

no contexto da Covid-19, e em demais situações (hospitalares e domiciliares). Alcançou-se o 
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objetivo proposto, porém, observou-se na coleta do material que já havia um considerável 

número de publicações a respeito do isolamento e do distanciamento social na pandemia de 

Covid-19, o que não foi de encontro à dedução inicial, que haveria um baixo índice de trabalhos 

científicos sobre a temática àquela época, por volta de agosto de 2020. 

A situação econômica e trabalhista vivenciada foi destaque nos relatos das entrevistas, 

chamando a atenção a relevante importância da assistência estudantil do IFMA, 

especificamente os repasses pecuniários através de bolsas e auxílios em favor dos discentes, 

contribuindo com despesas gerais e manutenção de renda nesse período. Complementando tal 

situação, foram referidos, durante a pesquisa, os impactos àqueles trabalhadores informais, que 

tiveram expressivas dificuldades em manter um rendimento mínimo devido à pandemia e, 

também, aqueles impactados pelas demissões trabalhistas em meio à pandemia de Covid-19.  

Os relatos direcionados para o eixo educacional e o modelo de ensino (remoto) 

empregado na pandemia foram de viés negativo, referidos através da dificuldade no 

acompanhamento das aulas on-line e não adaptação à metodologia com uso das tecnologias 

digitais da informação. 

Estes desdobramentos mencionados fazem refletir sobre a real participação da 

Instituição Educacional na vida de seus discentes para além dos muros da escola, onde se 

encontram a rotina, dificuldades de adaptação, problemas familiares e psicológicos etc. Vem à 

tona o desafio do corpo de docentes e de servidores do IFMA em “reencontrar-se” com seus 

discentes, mesmo que de forma remota, não só com um objetivo conteudista-didático, mas 

investigativo. 

Cabe, ainda, ressaltar que, para além de repasses assistenciais com concessão de 

auxílios, o IFMA possui estruturalmente um corpo de servidores que compõe a equipe 

multiprofissional, com variações em sua formação de acordo com cada campi. 

Profissionalmente, verifica-se que, desde a instituição da suspensão das atividades 

presenciais na rede IFMA, as equipes multiprofissionais (médicos, enfermeiros, nutricionistas, 

técnicos de enfermagem, odontólogos, psicólogos, assistentes sociais etc.) tiveram uma tímida 

atuação para com seus discentes, realizando apenas atividades pontuais e direcionadas, o que 

levou ao distanciamento (físico e virtual) entre ambos, ou, até mesmo, o desconhecimento desta 

parte dos discentes. 

Nesse sentido, demonstra-se a necessidade de ampliar os espaços e estratégias de 

atuação tanto de servidores técnicos administrativos quanto de professores para a educação e 

formação transversal e integral, a fim de informar e comunicar-se com seus discentes 
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utilizando-se as ferramentas disponíveis, buscando atendimento individualizado e equitativo de 

demandas. 

No percurso da pesquisa, não se pode negar, houve terrenos sinuosos aos quais foi 

necessário percorrer. Inicialmente, o distanciamento de servidores com seus alunos na 

instituição constituiu-se um desafio para a manutenção das relações interpessoais, onde, devido 

ao fechamento dos setores de atendimento aos alunos, levaram à nova dinâmica de comunicação 

via redes sociais, estratégia esta que utilizada tanto para a manutenção da atividade profissional 

na instituição, como também para o processo de pesquisa desta dissertação. E, nesse ponto, as 

características excludentes de sociedade, relacionadas ao acesso aos meios digitais, interferiram 

negativamente para a abrangência universal dos participantes. Vinculado a isto, durante a coleta 

de dados, houve a verificação de participantes que procederam com o trancamento da matrícula 

e, dessa forma, encerraram sua participação na pesquisa, e adiaram ou cancelaram a pretensão 

de obter a titulação na EPT de nível subsequente.  

Assim, a partir dos resultados obtidos durante o processo de pesquisa, houve a 

concepção e desenvolvimento do produto educacional – o e-book “BOLETINS 

INFORMATIVOS: ferramenta educacional durante a pandemia de COVID-19” –, com o 

objetivo de contribuir para a divulgação de informações acerca da assistência estudantil, 

atividades pedagógicas e medidas preventivas contra a Covid-19, em prol dos discentes do 

IFMA nos campi de Barra do Corda, Grajaú e Presidente Dutra, a ideia podendo ser utilizada 

para alunos da EPT no Brasil e no mundo. É necessário reiterar que o produto educacional, ora 

apresentado, é constituído de boletins informativos que foram lançados, através das redes 

sociais, no período de maio a julho de 2021, com a finalidade de informar e comunicar-se com 

os discentes de cada campi da pesquisa.  

Nesse sentido, a construção do produto educacional perpassou toda a pesquisa conforme 

os discursos, documentos e diálogos que foram se entrelaçando. A experiência vivenciada 

através de diálogos via recursos e ferramentas digitais, contribuíram para a formulação deste 

trabalho crítico e formulação do produto educacional. 

Assim, espera-se ter contribuído, até aqui, para fortalecer o debate acerca da relevância 

dos impactos do contexto pandêmico vivenciado pelos discentes público-alvo desta pesquisa, 

com a necessidade de fortalecimento na atuação das equipes multiprofissionais, divulgação de 

conteúdo informacional e comunicativo, como uma das estratégias para se alcançar uma 

educação integral, omnilateral ou politécnica.  

Dessa forma, essa é uma temática que, de nenhuma forma, esgota-se aqui, podendo ser 
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expandida a partir de novas pesquisas e estudos, levando em conta aspectos específicos da 

realidade local, vinculados à atuação institucional em prol do fortalecimento de vínculos de 

professores-servidores-discentes, a elaboração de propostas informacionais para divulgação 

massiva, sequências didáticas sobre temas relacionados à Covid-19, ou mesmo sobre como 

utilizar as ferramentas digitais de informação para o ensino remoto, entre outros. 
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APÊNDICE A – PRODUTO EDUCACIONAL 

 

A seguir, algumas imagens que contemplam o produto educacional: 

 

 



148 

 

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

MARANHÃO – IFMA – CAMPUS SÃO LUÍS MONTE CASTELO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – MESTRADO PROFISSIONAL EM REDE – PROFEPT 

Coordenação Local do Mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica 

- ProfEPT 

Avenida Getúlio Vargas – Monte Castelo, São Luís – MA, 65030-005 

E-mail: profeptifma@ifma.edu.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

IMPACTOS DO ISOLAMENTO SOCIAL FRENTE À PANDEMIA DO NOVO 

CORONAVÍRUS ENTRE DISCENTES DO INSTITUTO FEDERAL DO 

MARANHÃO 

 

Você está sendo convidado(a) para participar de uma pesquisa que será realizada pela 

pela pesquisadora principal, Danielle Priscilla Sousa Oliveira, e sob a orientação da Profª. Drª. 

Odaleia Alves da Costa. Esta pesquisa de Mestrado tem como objetivo investigar a situação de 

saúde e os impactos do distanciamento e isolamento social, na pandemia do Novo Coronavírus, 

entre os discentes dos Cursos Subsequente, em três campi do IFMA localizados na região 

central do estado, sendo eles: Barra do Corda, Grajaú e Presidente Dutra. 

Esclareço que sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar 

qualquer penalidade ou perda de benefícios. Ademais, você tem a liberdade de deixar de 

participar da pesquisa a qualquer momento, seja antes ou depois de aceitar a participação. 

A sua participação será por meio de um questionário on-line via Formulário do Google 

e caso seja selecionado, participará ainda de uma entrevista on-line, via Google Meet, de forma 

individual e privada. 

Fica garantido o compromisso da pesquisadora de zelar pela privacidade e sigilo da sua 

Comitê de Ética em Pesquisa do UNICEUMA 

Endereço: Rua dos Castanheiros, Bairro Jardim 

Renascença 

CEP: 65075-120 – São Luís – MA 

Fone / Fax: (98) 3214-4212 e-mail: cep@ceuma.br 

mailto:profeptifma@ifma.edu.br
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identidade, sendo divulgadas apenas as informações necessárias para a consecução dos 

objetivos da pesquisa, sem qualquer tipo de identificação no trabalho final. 

Dos riscos  

Os riscos que podem vir a ocorrer estão relacionados ao desconforto do participante ao 

responder alguma pergunta mais pessoal, que possa lhe trazer algum tipo de constrangimento. 

Outro risco é o próprio tempo perdido/investido em responder o questionário. 

Para evitarmos estas situações, a pesquisadora irá ao início da entrevista lembrá-lo que 

você pode deixar de participar ou se recusar a responder quaisquer perguntas durante esse 

processo ou em qualquer momento da pesquisa. 

Como em toda pesquisa existe o risco de identificação da sua participação, através da 

entrevista, por extravio do material de coleta de dados. Para minimizar este risco, manteremos 

as gravações e demais documentos eletrônicos arquivados no notebook pessoal da pesquisadora 

principal, protegido por senha e sob posse da mesma.  

Você será indenizada por qualquer despesa que venha a ter com sua participação neste 

estudo e, também, por todos os danos que venha a sofrer pela mesma razão, sendo que, para 

essas despesas estão garantidos os recursos. 

Devido ao atual cenário pandêmico, este TCLE será distribuído de forma on-line, com 

assinatura digital certificada da pesquisadora responsável e, caso você concorde em participar 

da pesquisa voluntariamente, este termo deve ser marcado em caixa de diálogo ao final.  

 

Dos benefícios 

Traremos como benefícios para a comunidade acadêmica do IFMA, principalmente para 

o grupo de discentes pertencentes aos Cursos Subsequentes, um melhor conhecimento, por parte 

dos servidores e professores, sobre a qualidade de vida e saúde do estudante durante o 

isolamento e distanciamento social, além de sua situação social e de trabalho. Permitiremos a 

equipe multiprofissional (médicos, enfermeiros, psicólogos etc.) da Instituição organizar o 

trabalho prestado aos nossos alunos, reorganizando seus espaços pedagógicos e as ações de 

saúde, o qual servirá de base para o período pós-pandemia e retorno das aulas presenciais. 

Além disso, elaboraremos também um Aplicativo Educacional, com foco nos alunos, 

contendo informações das redes de atenção à saúde; serviços de assistência psicossocial e de 

acesso ao trabalho e renda na região, além de dicas de estudo e cursos disponíveis. 

 

Para dúvidas e esclarecimento 
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Se houver dúvidas sobre a ética da pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa do UNICEUMA- Rua dos Castanheiros, bairro Jardim Renascença - CEP: 65075-120 

- São Luís - MA - Fone / Fax: (98) 3214-4212 - e-mail: cep@ceuma.br - Horário de 

Funcionamento: 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. O Comitê está ligado à Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa (CONEP) e é um colegiado interdisciplinar e independente, com múnus 

público, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos 

participantes de pesquisa na sua integridade e dignidade e para contribuir no aprimoramento 

ético das pesquisas que lhe forem submetidas. 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO 

Confirmo dar meu consentimento para o uso de imagens, relatos por escrito e/ou 

gravações de voz para publicação da pesquisa de Mestrado intitulada “IMPACTOS DO 

ISOLAMENTO SOCIAL FRENTE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS ENTRE 

DISCENTES DO INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO”. Declaro que compreendi que 

o material a ser produzido tem valor educativo e que poderá ser exibido e publicado em sites, 

revistas, livros didáticos, ou qualquer outra forma de divulgação científica.  

São Luís, ___ de _____________ de 2020. 

 

 

 

______________________________________ 

Pesquisadora Responsável 

Danielle Priscilla Sousa Oliveira 

Contato: (99) 99141-4999 

Email: danielle.oliveira@ifma.edu.br 

 

 

Consentimento do participante da pesquisa (marcação em caixa de diálogo) SIM (  )  

NÃO (  ) 

 

 

 



151 

 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO ON-LINE 

TCLE 

Você concorda em participar da pesquisa?   (   ) Sim       (   ) Não (formulário encerrado) 

 

● SESSÃO 1: Dados gerais 

Telefone com DDD (WhatsApp®) Por exemplo: (99) 991414999 

____________________ 

Endereço do Instagram. Por exemplo: carlos_oliveira: 

___________________________ 

Qual o seu campus? __________________ (marcação em lista suspensa) 

Qual seu curso e módulo? Exemplo: Edificações II  

Idade: (   ) 18 – 24             (    ) 25 – 30         (    ) 31 – 36         (    ) 37 ou mais 

Como estão ocorrendo suas aulas no IFMA: (   ) presenciais    (   ) remotas    (   ) híbridas 

(remotas e presenciais). 

Onde está morando durante a pandemia?  

(  ) capital       (  ) interior     

Com quem está morando durante a pandemia?  

(   ) com familiares        (   ) amigos             (   ) sozinho          (   ) outros 

 

● SESSÃO 2: Saúde na pandemia 

Durante a pandemia da Covid-19, você desenvolveu sintomas gripais (coriza, falta de 

ar, tosse, febre etc.)?   (    ) Sim     (     ) Não 

Doença de base: são doenças crônicas, geralmente sem possibilidade de cura, apenas 

tratamento por longo prazo para controle. Exemplo: hipertensão ou “pressão alta”. 

Você possui alguma doença de base (ler descrição do termo acima) 

(   ) Sim: continuar para a próxima pergunta        (    ) Não: ir para a sessão 3 

 

Qual sua doença de base? (pode marcar mais de uma opção): (   ) diabetes  (   ) 

hipertensão 

(   ) doença renal crônica  (   ) doença do coração   (   ) câncer      (   ) HIV/Aids      (   ) 

Outros 

 

● SESSÃO 3: Contexto social na pandemia 

O isolamento é a separação das pessoas doentes daquelas não infectadas com o objetivo 

de reduzir o risco de transmissão da doença. Exemplo: permanecer isolado em casa, saindo 

apenas para buscar serviços essenciais. 

O distanciamento social é um conjunto de medidas que têm como objetivo reduzir as 

interações em uma comunidade, que pode incluir pessoas infectadas, ainda não identificadas e, 

portanto, não isoladas. Por exemplo: manter distância de 2 metros das demais pessoas e evitar 

aglomerações. 

Você realizou distanciamento e/ou isolamento social durante a pandemia em sua cidade? 
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(veja o conceito dos termos acima).   

(    ) Sim           (     ) Não: formulário encerrado 

Quais medidas preventivas você realizou na pandemia? (pode marcar mais de uma 

opção) 

(  ) Isolamento    (  ) Distanciamento     

 

SESSÃO 4: Dúvidas, sugestões e aceite para a entrevista 

Caso tenha realizado distanciamento e/ou isolamento social durante a pandemia, o 

discente será elegível a participar de entrevista on-line. 

Você sentiu alguma dificuldade em responder ao questionário? Tens alguma dúvida, 

sugestão ou crítica? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ 

Obrigada pelas contribuições à pesquisa. Sua participação é muito importante e, para 

concluirmos: concorda em participar de entrevista individual online com data e horário a 

combinar, onde iremos aprofundar a discussão e coleta de dados deste questionário?  

(   ) Sim      (    ) Não 

 

 

Link para acesso ao questionário: https://forms.gle/sLLmD7mtusjDGp1S7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://forms.gle/sLLmD7mtusjDGp1S7
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1) Qualidade de vida e saúde 

● Como você descreve sua saúde? Faz exames de rotina? Busca com frequência algum serviço 

de saúde?  

● Caso tenha hipertensão ou diabetes ou outra doença, relate como está o controle desta. 

● Caso você tenha desenvolvido sintomas gripais na pandemia, como ocorreu a progressão 

destes? Quanto tempo durou? Fez teste? Buscou atendimento hospitalar? Descreva. 

● Caso não tenha desenvolvido sintomas gripais, quais medidas de cuidado tens tomado? 

Alguma atividade física? Cuidado com a alimentação? Usa máscara ao sair de casa? 

● Quantas pessoas moram com você? Estas pessoas desenvolveram os sintomas gripais?  

2) Contexto psicossocial;  

● Por quanto tempo ficou em isolamento? Recorda do início? E do fim? 

● Teve dificuldade ou resistência em cumprir as regras de distanciamento na sua cidade?  

● Como está a convivência com sua família nesse período de pandemia e isolamento? Houve 

atritos? Estão mais próximos? Ou não houve mudança? 

● Desenvolveu algum sintoma de ansiedade, depressão ou TOC durante a pandemia? 

3) Impactos econômicos;  

● Você realiza atividade remunerada? Se sim, trabalho formal? Informal? 

● Devido a pandemia de Covid-19, você foi demitido ou sofreu alguma perda salarial?  

● Você recebeu o auxílio emergencial do Governo Federal e/ou do IFMA? Se sim, como este 

recurso foi utilizado por você? 

4) Trabalho e educação. 

● Como tem realizado suas atividades no trabalho? Teve redução da jornada de trabalho e/ou 

salarial? Está afastado? (Em caso de atividade remunerada) 

● Está em busca de emprego no momento? Tens alguma proposta? Quais as dificuldades tem 

notado para conseguir um novo emprego neste momento? (Em caso de desemprego) 

● Está conseguindo manter uma rotina de estudo em casa em relação ao seu Curso? Como 

estão ocorrendo suas atividades remotas do IFMA? Está conseguindo se adaptar? 

 

Finalizando, como o IFMA, enquanto Instituição Educacional, poderia contribuir 

na saúde e qualidade de vida do aluno? 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

Olá, querido discente. 

Sou Danielle Oliveira, enfermeira do IFMA campus Barra do Corda, e estou aqui para 

pedir sua contribuição de forma bem rápida e prática, neste questionário, a respeito dos Boletins 

Informativos que divulgamos para vocês nos meses de maio a julho de 2021.  

Vamos lá! 

 

E-mail: ___________________________ 

Qual o seu campus: (  ) Barra do Corda    (   ) Grajaú    (  ) Presidente Dutra 

 

Você teve acesso aos três boletins informativos  nos meses de maio a julho de 2021? 

(   ) Sim      (   ) Não* (formulário encerrado). 

 

Os boletins colaboraram com o seu processo de ensino aprendizagem no IFMA? 

(   ) Sim      (   ) Não 

 

Você tem interesse em receber os boletins informativos em um livro digital? 

(   ) Sim      (   ) Não 

 

Em relação ao design dos boletins (cores, figuras e textos), o que você achou? 

(  ) Excelente   (  ) Ótimo    (  ) Bom     (  ) Razoável    (   ) Ruim 

 

Há outras informações que você gostaria de receber através dos boletins? Se sim, 

quais? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ 

 

E para finalizar, você gostaria que os boletins informativos continuassem a ser 

lançados, a partir de agora, pelo seu campus? 

(   ) Sim      (   ) Não 

Link Google Forms: https://forms.gle/vXjaihHVxtNTYFh79 

https://forms.gle/vXjaihHVxtNTYFh79


155 

 

ANEXO A – TERMOS DE ANUÊNCIA 
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ANEXO B – PARECER DO CEP 
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