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sejam capazes de fazer coisas novas, não apenas repetir o que outras gerações 

fizeram” Jean Piaget 



 

 RESUMO  

O presente trabalho teve como tema os impactos da pandemia na educação infantil: 
desafios do isolamento social. Por meio desse estudo objetivou-se analisar os 
impactos sociais e emocionais na criança da educação infantil provocadas pela 
pandemia COVID-19. Como método para a coleta de dados utilizou-se de um 
questionário elaborado no Google Formulário encaminhado aos professores e 
familiares, que após respondido foi entregue para a realização da análise. Optou-se 
pela análise qualitativa dos dados baseada em fontes secundarias (livros, artigos). O 
resultado mostra que a sociedade em geral enfrentou desafios e dificuldades 
geradas com o isolamento social. Nas escolas não foi diferente, substituiu-se as 
aulas presenciais por aulas remotas sem, muitas vezes, ter um suporte técnico para 
isso. Os paradigmas da educação e da escola precisaram ser revistos havendo uma 
ressignificação do que é e como educar. Com as escolas fechadas, alunos e 
professores em suas casas, o ensino tomando outro rumo, os pais precisaram rever 
seus objetivos, optar entre cuidar da segurança e saúde do filho ou trabalhar para 
trazer o alimento à mesa. As crianças que brincavam ao ar livre, tinham contato com 
outras crianças e adultos, acompanhavam seus pais ao supermercado, praças e 
parques, frequentavam a escola sem medo, de repente se viram trancadas em casa, 
sem poder sair e fazer aquilo que mais gostavam, momento em que foram forçados 
a modificar sua rotina. Concluiu-se que ninguém estava preparado para tais 
circunstâncias vivenciadas nesse período de Pandemia, onde todos precisaram se 
reinventar pais, professores, alunos, sociedade em geral, gerando caos, 
evidenciando a fragilidade do sistema educacional brasileiro. 

 
Palavras-chave: Educação na Pandemia. Isolamento Social. Impactos emocionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

Through this study, the objective was to analyze the social and emotional impacts on 
children in kindergarten caused by the COVID-19 pandemic. As a method for data 
collection, a questionnaire prepared in Google Form was used, sent to teachers and 
family members, which after being answered, was delivered for analysis. We opted 
for qualitative data analysis based on secondary sources (books, articles). The result 
shows that society in general faced challenges and difficulties generated by social 
isolation. In schools it was no different, face-to-face classes were replaced by remote 
classes, often without having technical support for this. The paradigms of education 
and school needed to be revised, with a redefinition of what it is and how to educate. 
With schools closed, students and teachers in their homes, education taking another 
direction, parents had to review their goals, choose between taking care of their 
child's safety and health or working to bring food to the table. Children who played 
outdoors, had contact with other children and adults, accompanied their parents to 
the supermarket, squares and parks, attended school without fear, suddenly found 
themselves locked at home, unable to go out and do what they liked the most, 
moment when they were forced to change their routine. It was concluded that no one 
was prepared for such circumstances experienced in this Pandemic period, where 
everyone needed to reinvent themselves as parents, teachers, students, society in 
general, generating chaos, highlighting the fragility of the Brazilian educational 
system. 
 
Keywords: Education in the Pandemic. Social isolation. Emotional impacts. 
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INTRODUÇÃO  

O presente trabalho tem por finalidade mostrar os efeitos encontrados no 

processo de ensino-aprendizagem, psicológico e social do aluno da educação infantil 

causado pelo distanciamento social. Professores de escolas públicas diante dessa 

situação se viram forçados a repensar sua prática pedagógica para adequar às 

novas necessidades com o objetivo de uma construção sólida de conhecimentos. 

Os pequenos alunos, que, por um momento usufruíam de uma vida normal, 

onde podiam brincar ao ar livre, ter contato com outras crianças e adultos, ir ao 

supermercado, praças e parques, frequentar a escola sem medo e receio, em um 

outro momento se viram trancados dentro de casa sem poderem sair e fazer aquilo 

que mais gostavam e que fazia parte de suas vidas, momento que se sentiu a 

necessidade de se reinventar e modificar sua rotina diária. 

A pesquisa motivada pelas seguintes questões: Quais as consequências da 

pandemia na educação infantil municipal de Fraiburgo? De que forma os professores 

se adequaram as mudanças geradas pelo isolamento social? Que dificuldades a 

pandemia trouxe aos alunos e familiares durante o isolamento social? Que ao serem 

respondidas farão parte do corpo desse trabalho que teve como objetivo geral 

analisar os impactos causados na criança da educação infantil provocadas pela 

pandemia COVID-19. Sendo abordado questões de como se dá o processo e o 

desenvolvimento de aprendizagem da criança de educação infantil; a afetividade, 

interação social e familiar na pandemia; além dos tipos de dificuldades que os 

professores de educação infantil sentiram durante o isolamento social. 

Um período que professores precisaram agir como técnicos em informática 

para melhor atendê-los, precisando se dedicar no preparo de vídeos e ludicidade 

para despertar o interesse dessas crianças, porém, não se preocupar apenas em 

conteúdo, mas também de criar vídeos e áudios sem algum tipo de interrupções que 

podem atrapalhar a qualidade de suas gravações. No entanto, do outro lado, os 

educandos lidavam com suas frustrações do não entendimento ao conteúdo ou do 

acesso à internet que por muitas vezes não funcionou devido a demanda ser muito 

grande ou por simplesmente não dispor desse instrumento.  

Sem contar que seus pais precisaram se tornar tutores em suas tarefas dadas 

pelos professores, pais esses que precisaram triplicar suas jornadas diárias entre 

trabalho, casa e agora com as tarefas e aulas online de seus filhos, por vezes 
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enfrentando muitas dificuldades e desafios para poderem dar o melhor suporte aos 

seus pequenos. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Nesse trabalho foram abordados o panorama histórico da educação infantil no 

Brasil, também, sobre a interação familiar com a criança e a desestruturação da 

educação dando lugar a um outro conceito. 

1.1 PANORAMA HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

As escolas de Educação Infantil ou Centros de Educação Infantil (CEIs) como 

também é conhecido, atende crianças com idade entre quatro meses aos cinco anos 

e de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases é classificada como a primeira etapa da 

educação básica, onde as crianças poderão ter estímulos para desenvolvimentos 

cognitivos, sociais, afetivos, físicos como também entender os cuidados que 

precisam ter como segurança, saúde e bem-estar (BRASIL, 1996). 

Nessa mesma Lei designa que essas instituições têm por finalidade atender 

crianças de 0 a 3 anos, intitulado de creche, e crianças de 4 e 5 anos na pré-escola. 

Então, de acordo com a LDB em seu artigo 30 “a Educação Infantil será oferecida 

em: I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

II- pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade” (BRASIL, 

1996, n.p).  

Para essa fase da educação infantil os conteúdos são bem específicos, 

atuando principalmente na interação e brincadeiras com as crianças, podendo 

também se relacionar com outras crianças com a mesma idade. Professores 

precisam estar aptos e serem especializados para essa função, valorizando o que 

há de melhor nesses pequenos indivíduos, a criatividade (LORO, 2015). 

No passado essa modalidade era apenas vista como um suporte para as 

famílias mais carentes, onde pais precisavam trabalhar e não tinham com quem 

deixá-los, ficando apenas como um espaço de cuidados para as crianças e não de 

um local para desenvolvimento do ensino-aprendizagem dos pequenos 

(AZAMBUJA; CONTE; HABOWSKI, 2017). 

Por volta da década de 1920, essas crianças eram atendidas dentro das 

próprias empresas e fábricas ou em Escolas Maternais disponibilizadas pelo próprio 

governo, as quais ficavam próximas do local do trabalho dos pais. Com o passar dos 

anos, nas décadas de 1930/40, desenvolve-se uma nova forma de cuidados a essas 

crianças, a puericultura, que de acordo com o dicionário significa “conjunto dos 

meios próprios para assegurar o nascimento e o desenvolvimento de crianças 
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sadias” (PUERICULTURA, 2020, n.p) com isso surgiram os populares parques 

infantis que atendiam crianças de 3 a 12 anos (SILVA; SILVA, 2020). 

Com a Constituição de 1988, ficaria a cargo dos municípios o atendimento as 

crianças nessa faixa etária, o conceito de educação infantil muda completamente e 

vai além de um simples lugar de cuidados para um lugar de desenvolvimento de 

ensino aprendizagem (BRASIL, 1988).  

A educação infantil e seu conceito tem se modificado constantemente com o 

passar dos anos, contudo, essas atualizações têm ligação com outras 

transformações, como o conceito de infância e família, por exemplo. A criança, a 

alguns séculos atrás, era vista como um cidadão que deveria adequar-se à 

sociedade como um todo, “primeira infância era a época das aprendizagens.   

Aprendizagem   do   espaço   da   casa, da aldeia, das   redondezas. Aprendizagem 

do brinquedo, da relação com as outras crianças” (GÉLIS, 1993 apud SILVA; SILVA, 

2020, p. 114). Porém, nas primeiras décadas do século XX, começa-se um estudo 

mais aprofundado pela Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, diante 

esses estudos que se percebe a importância da infância como propulsora para o 

desenvolvimento humano. 

É nessa fase, nos primeiros anos de vida, que acontecem os 

desenvolvimentos mais importantes para a criança, envolvendo aspectos 

intelectuais, físico, emocionais, morais. Portanto, é na infância que começa os 

primeiros passos para a criação da personalidade e inteligência do indivíduo. Esse 

desenvolvimento se dá devido ao envolvimento que a criança tem com a sociedade 

e com quem está em sua volta,  

Esse desenvolvimento se estabelece por meio da atividade socialmente 
mediada da criança de acesso ao mundo da cultura humana histórica e 
socialmente acumulada. Com a atividade de apropriação dos objetos 
materiais e não materiais da cultura – os objetos e instrumentos, os 
conhecimentos, a língua, as linguagens, a lógica, os hábitos e costumes, as 
técnicas -, a criança forma para si as qualidades humanas – capacidades, 
habilidades e aptidões postas nesses objetos e que se tornam disponíveis 
para as novas gerações à medida que aprendem a usar esses objetos de 
acordo com a função social para a qual foram criados (SILVA; DA SILVA, 
2016, p. 71). 

Para podermos entender melhor o que foi dito, dividimos esse período de 

educação infantil em duas épocas: primeira infância e infância. A primeira infância 

corresponde desde seu nascimento, momento que se firma a base afetivo-

emocional, nesse período é onde acontece a relação da criança com as pessoas em 
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sua volta, sua linguagem se dá através de choros e resmungos na expectativa de 

suprir suas necessidades, evoluindo para a interação com o mundo das coisas, 

momento esse que se firma proeminente a esfera das capacidades operacionais e 

intelectuais, onde a curiosidade por objetos e suas finalidades fica mais aguçado, 

nessa fase é importante os estímulos das pessoas, dando nomes e funções dos 

objetos que os cercam. Após esses períodos, adentram-se na infância, mais 

especificamente na idade pré-escolar, a relação das crianças com o mundo das 

pessoas tem um retorno muito significativo nessa fase, já que, “as conquistas 

acumuladas pelo psiquismo infantil na primeira infância e as premissas do jogo de 

papéis que vão sendo gestadas naquele período possibilitam que essa atividade se 

institua como dominante na transição ao novo período do desenvolvimento” 

(PASQUALINI; EIDT, 2016, p. 126).  

Existem teorias de alguns pensadores em relação ao desenvolvimento infantil, 

sendo um deles Lev Semionovitch Vygotsky, para ele, o processo de aprendizagem 

acontece, primeiramente, no que ele chama de desenvolvimento real, esse nível é 

quando a criança consegue fazer sozinha o que aprendeu, porém, sem considerar o 

que a criança conseguiria fazer com a ajuda de outras pessoas, é justo nesse meio 

entre o que sabe fazer sozinha com o que irá saber com a assistência de alguém 

que Vygotsky percebeu o segundo processo chamado de desenvolvimento proximal, 

que se distingue por aquilo que a criança faz com a assistência que futuramente irá 

fazer sozinha, “a zona proximal de hoje será o nível de desenvolvimento real 

amanhã” (VYGOTSKY, 1991, p. 58).  
Já para Jean Piaget, de acordo com Tabile e Jacometo (2017) o 

desenvolvimento infantil é separado por dois processos, a aprendizagem e o 

desenvolvimento, 

As fases do desenvolvimento infantil para Piaget têm um enfoque diferente. 
Há uma separação do processo cognitivo inteligente em duas palavras: 
aprendizagem e desenvolvimento. Para Piaget, a aprendizagem refere-se à 
aquisição de uma resposta particular, aprendida em função da experiência, 
obtida de forma sistemática ou não, enquanto que o desenvolvimento seria 
uma aprendizagem de fato, sendo este o responsável pela formação dos 
conhecimentos (TABILE; JACOMETO, 2017, p. 76). 

Na visão de Martorell, Piaget diz que o desenvolvimento acontece de acordo 

com atividades motoras, onde o indivíduo consegue ter mais facilidade em 

compreender o mundo a sua volta. O pensador diz ainda que essa evolução 

cognitiva pode ocorrer em três processos: organização, dentro de organização ainda 
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existe os esquemas, adaptação, que também traz junto consigo a assimilação, e a 

acomodação e equilibração. 

Organização termo de Piaget para a criação de categorias ou sistemas de 
conhecimento, esquemas termo de Piaget para os padrões organizados de 
pensamento e comportamento usados em determinadas situações; 
Adaptação termo de Piaget para o ajustamento a novas informações sobre 
o ambiente, assimilação termo de Piaget para a incorporação de novas 
informações a uma estrutura cognitiva existente, acomodação termo de 
Piaget para mudanças em uma estrutura cognitiva para incluir novas 
informações; Equilibração termo de Piaget para a tendência de buscar um 
equilíbrio estável entre elementos cognitivos, alcançado por meio de um 
equilíbrio entre assimilação e acomodação (MARTORELL, 2014, p. 32). 

Para Palangana (2015) na teoria piagetiana, o desenvolvimento das crianças 

ocorre em quatro estágios distintos: sensório-motor, pré-operatório, operatório-

concreto e operatório-formal: 

ü Sensório-motor (0 a 2 anos): nessa fase dos dois anos, a criança consegue 

distinguir o que pertence, ou não, a ela, se inicia os reflexos neurológicos 

básicos da criança, explora espaços entendendo o ambiente que vive, 

constrói noções de objeto, espaço e tempo; 

ü Pré-operatório (2 a 7 anos): caracterização da função simbólica, substitui-se 

objetos e conhecimentos por representações, estabelece diferença entre 

significante e significado. A criança nesse estágio é egocêntrica, onde o “eu” 

é a única referência, é fase das perguntas (dos por quês) e ainda sua 

aprendizagem tem uma crescente melhoria significativa desenvolvendo uma 

melhor exploração do ambiente; 

ü Operatório-concreto (7 a 11 anos): a criança amplia o conhecimento em 

noções de tempo, espaço, velocidade, já começa a deixar de lado o 

egocentrismo, dando lugar à opinião de outros; 

ü Operatório-formal (a partir de 12 anos): também é conhecida como 

pensamento hipotético dedutivo, é capaz de ter raciocínios lógicos, formular 

hipóteses e já procura por soluções de problemas e forma conceitos parciais 

do que é amor, felicidade, fantasias e sonhos.  

Narcizo (2020), em suas pesquisas sobre o pensador Henri Wallon, e seus 

estudos sobre o desenvolvimento humano, diz que o homem é influenciado por 

aspectos orgânicos e sociais (sociais e fisiológicas) sendo fundamentais para o 

desenvolvimento. Como Piaget, Wallon também dividiu o desenvolvimento em cinco 

estágios, são eles: 



16 
 

ü Impulsivo-emocional (0 a 1 ano): a criança é extremamente afetiva, se 

expressa por movimentos e contato corporal e por meio do toque. Para que o 

aprendizado se efetive nessa fase, é necessária uma fusão com o outro, 

presença e qualidade de troca corporal, usando o tato, o toque e embalo; 

ü Sensório-Motor e Projetivo (1 a 3 anos): surge uma relação mais forte com 

objetos e perguntas sobre os mesmos. Nessa fase o educador tem um papel 

muito importante, pois, há uma necessidade de oferecer situações para que 

as crianças tenham contato com tais objetos, assim, facilita o processo de 

diferenciação entre eles; 

ü Personalismo (3 a 6 anos): atividades com outras crianças se tornam 

imprescindíveis, surge o reconhecimento e o respeito as diferenças, já que 

nessa fase a criança se descobre diferente das outras e dos adultos; 

ü Categorial (6 a 11 anos): a diferenciação entre o eu e o outro se torna mais 

perceptível aos olhos das crianças, ajudando também a perceber diferença e 

semelhanças entre objetos, imagens, conceitos e ideias. Deve-se ter 

experiências que favoreçam o desenvolvimento de sentimentos e valores que 

auxiliem na descoberta de mundo, assim, é importante considerar o que a 

criança já traz consigo em cognitivo; 

ü Puberdade e Adolescência (11 anos em diante): o processo de ensino-

aprendizagem destaca-se na criação de espações e vivências permitindo o 

entendimento das diferenças e descobertas novas. Nessa fase, o 

reconhecimento da peculiaridade e a autonomia do sujeito tornam-se mais 

claras, dando ênfase em seus próprios valores e sentimentos.  

Wallon assinala que o desenvolvimento se dá de forma descontínua, sendo 
marcada por rupturas e retrocessos. A cada estágio de desenvolvimento 
infantil há uma reformulação e não simplesmente uma adição ou 
reorganização dos estágios anteriores, ocorrendo também um tipo particular 
de interação entre o sujeito e o ambiente (FELIPE, 2007, p. 28). 

Narcizo (2020) afirma que na percepção de Wallon, o processo de 

desenvolvimento não é algo fixo podendo haver regressões, o que a criança 

aprende não desaprende, mas ela pode voltar a praticar algumas atividades dos 

estágios anteriores. Para ele, um estágio não encerra com as anteriores, e sim, as 

completa resultando em um comportamento mais complexo. Para Wallon, a 

construção do ser depende da junção de três dimensões psíquicas: motora, afetiva e 

cognitiva, mostrando a real importância da relação do corpo do indivíduo com o 
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ambiente que vive. 

Já para Pereira (2017), Wallon, em sua Teoria da Afetividade, afirma que o 

afeto é um elemento essencial para o desenvolvimento humano, “[...] por meio dela, 

irão se desenvolver inúmeras novas habilidades, que propiciarão a apropriação de 

novos conhecimentos em todos os estágios, constituindo a pessoa, na sua 

integralidade entre o orgânico, biológico e social [...]” (PEREIRA, 2017, p. 72). 

Professores e alunos são afetados nesse processo de formação, pois, com o 

desenvolvimento cognitivo amplia afetos e a capacidade de expressar sentimentos. 

A afetividade é compartilhada por todos o ambiente escolar. Portanto, na visão de 

Narcizo (2020, n.p), a aprendizagem   

[...] deve ser imbuída de interações sociais, trocas e formação de vínculos, 
intermediados pela compreensão do papel da afetividade e suas 
implicações. Isso pressupõe uma educação orientada para o 
desenvolvimento afetivo, social e intelectual de forma integrada, capaz de 
gerar processos que, em seu bojo, criem mecanismos de compreensão, 
aceitação, negação, assimilação, defesa ou administração das sensações e 
sentimentos desencadeados. 

De acordo com todo o poder que a educação tem sobre nós e segundo o que 

as teorias de Wallon nos traz, “podemos dizer e sonhar que ao professor e ao aluno 

é oferecida a possibilidade de aprender sentindo, sonhar construindo teorias, 

desenvolver-se sempre e cada vez mais adiante porque um necessita do outro” 

(NARCIZO, 2020, n.p). 

Logo, Pessoa et al. (2017, p. 148) destaca que  

Temos, assim, uma relação estreita entre o desenvolvimento humano e a 
Educação, uma vez que o homem deve aprender tudo aquilo de que 
necessita para poder viver em sociedade. É a ação recíproca entre o 
homem e o mundo que permite o surgimento de uma atitude cognoscitiva 
em relação a esse mundo, sendo o conhecimento um processo social e 
histórico, vinculado ao surgimento da linguagem, pois é pela palavra que se 
podem estabelecer os resultados do conhecimento, permitindo sua 
continuidade. 

Porém o afeto não está presente apenas no vinculo aluno/professor, mas 

também no meio familiar, lugar este, de suma importância para pleno 

desenvolvimento cognitivo. “É dentro desse contexto familiar que a criança passa 

pelos seus primeiros processos de ensinamentos e aprendizagens, sendo, na 

maioria das vezes, estabelecidos os primeiros vínculos afetivos nesse entorno” 

(ESTEVES; RIBEIRO, 2016, p. 208).  

Portanto, dando continuidade ao trabalho, no próximo capítulo será discutido 
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e fundamentado sobre a afetividade familiar, a importância do vínculo família/criança 

e o quão essencial é para o desenvolvimento cognitivo, psicológico e social para as 

crianças. 

1.1.1 INTERAÇÃO FAMÍLIA/CRIANÇA 

Nos dias atuais não há apenas uma concepção de família, já que este 

conceito passou, e ainda passa, por transformações, e, independentemente, de 

como a família é formada, ela sempre será importantíssima na interação com a 

criança, pois é nela que as crianças irão se instruir (ESTEVES; RIBEIRO, 2016). 

Pais e mães que casam novamente ou optam por criar os filhos sozinhos, 

casamentos homossexuais, crianças criadas por avós e outros parentes até mesmo 

adotadas por estranhos, essas novas “estruturas” familiares não irão ser prejudicial 

ao desenvolvimento da criança, pois, o que devemos levar em consideração é como 

se relacionam entre si e com os filhos, dessa forma,  

A função biológica exercida pela família está em garantir a sobrevivência, 
ofertando os cuidados necessários para o desenvolvimento adequado do 
bebê. A função psicológica está em proporcionar afeto para garantir a 
sobrevivência emocional da criança; oferecer apoio para as ansiedades e 
conflitos existenciais durante seu desenvolvimento, auxiliando-a na 
superação das crises; criar um ambiente adequado, possibilitando a 
aprendizagem e contribuindo, assim, para o desenvolvimento cognitivo. A 
função social está em perpassar valores através da convivência com o outro 
para a atuação na sociedade, influenciando nas tomadas de decisões e 
atitudes em todas as fases da vida (SILVA; GONTIJO, 2016, p. 24-25). 

Quando falamos em família, de uma das instituições mais barulhentas e do 

amontoado de pessoas que estão ligadas pelo afeto de uns com os outros, a 

afetividade pode-se dizer que é uma das atividades mais complexa que o sujeito 

pode experimentar, onde um ser está ligado ao outro pelo amor. O amor traz consigo 

outro sentimento, o medo de perder algo ou alguém que amamos, ou seja, a 

afetividade em uma família “normal” traz essa mistura de amor com o medo de 

perder “envolta no manto sagrado da preservação, da proteção e do cuidado, a 

afetividade vai produzir o ‘barulho’ normal das famílias saudáveis, [...] em que os 

membros dessa família vão se digladiar em nome do bem-estar e da continuidade da 

vida” (CAPELLATO, 2017, n.p). 

Para Torres (2020), a afetividade é uma das características da família, pois é 

com ela que se inicia as relações entre os integrantes familiares, associada ao 

coração e a paixão, tendo o incentivo ao amor, refletindo, não apenas na esfera 
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individual, mas também na atitude de um ser diante de outros seres. 

As primeiras experiências que o indivíduo passa, acontecem dentro do 

ambiente familiar, “é a família que lhe concede um nome, que determina a classe 

social e genética, gerando os primeiros sentimentos acerca desta família” (SILVA, 

GONTIJO, 2016, p. 17). A criança irá formar sua identidade, desenvolvendo-se 

psicologicamente, moralmente, socialmente e espiritualmente. 

É no ambiente familiar que a criança poderá ter um desenvolvimento 

complexo, pois o suporte familiar funciona como um mecanismo de proteção 

ajudando as crianças aprenderem a enfrentar suas dificuldades, estresses internos e 

externos, 

tal suporte poderá colaborar para a prevenção ou desenvolvimento de 
distúrbios e dificuldades, uma vez que as relações se encontram 
relacionadas a comportamentos e ações, proporcionando ao indivíduo 
senso de pertencimento, diminuindo, assim, tensões sociais ou ainda, 
relações conflitantes, para tanto, espera-se que o indivíduo identifique e 
assuma-se como pertencente ao grupo família (COSTA et al., 2016, p. 156). 

O relacionamento entre pais e filhos em seu início de trajetória de vida, tem 

associação ao comportamento onde desenvolve-se relações afetivas estáveis, a 

afetividade diz respeito ao conjunto de emoções que há dentro da relação um com 

os outros, tendo em seu contexto o carinho e cuidados para com o outro. Esses 

laços afetivos irão apoiar psicologicamente e socialmente a família, dando um 

suporte para enfrentar as dificuldades encontradas (ROHENKOHL; CASTRO, 2012). 

A partir do momento em que a afetividade se tornou essencial ao 

desempenho e convivência familiar, sua transformação aconteceu de forma muito 

significativa, como reflete Calderón (2017, p. 30): 

O início deste século XXI tornou perceptível como a afetividade passou a 
figurar de forma central nos vínculos familiares, não em substituição aos 
critérios biológicos ou matrimoniais (que persistem, com inegável 
importância), mas ao lado deles se apresentou como relevante uma ligação 
afetiva. Em grande parte dos casos se acumulam duas ou mais espécies de 
elos, o afetivo com algum outro (biológico, matrimonial ou registral), mas 
nas relações multiparentais. Outra forma de convivência familiar foi 
constatada a partir do final do século XX, com preponderância da afeição, 
da liberdade, da igualdade e do respeito nos relacionamentos, o que 
permitiu enxergar uma nova família a partir de então, retrato desta 
modernidade líquida que acabou por se apresentar. Nessa ‘nova’ forma de 
viver em família, a afetividade assumiu relevante papel como vetor das suas 
relações, em substituição ao que outrora foi deixado a encargo da Igreja, do 
Estado, do meio social, dos interesses institucionais ou patrimoniais. 
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Afetividade vem da palavra afetação que vem do latim afetatio, um sentimento 

interno causado por eventos internos e externos de seu convívio. Porém necessita-

se pararmos para pensar sobre como estamos compreendendo esse sentimento, 

haja vista que, pensadores entendem ser muito complexo de se chegar a uma 

definição, já que é algo muito presente em quase todas as ações do cotidiano do 

indivíduo, logo, “responde por uma série de processos psíquicos, entre os quais 

podemos identificar emoções, sentimentos e paixões, manifestações do ser humano 

que anunciam a maneira como nosso ser interior é afetado por tudo” (SALINAS; 

ORMENO, 2020, p. 32). 

Portanto, do ponto de vista fenomenológico, o cotidiano seria permeado por 
uma infinidade de experiências afetivas, nas quais grande parte das 
emoções, estados de espírito e sentimentos estão presentes para nós de 
forma próxima e energética. A partir daqui a própria afetividade carrega 
consigo uma força que nos motiva e até nos obriga a perseguir 
determinados objetivos. Essas experiências significativas revelam certas 
características das situações em que os sujeitos participam e, portanto, 
podem lançar luz sobre a definição de situações e informações sobre como 
agir em determinados contextos (SALINAS; ORMENO, 2020, p. 32). 

Como já citado no capítulo anterior, Wallon dividiu o desenvolvimento da 

criança em cinco estágios e em cada estágio a afetividade se manifesta de uma 

forma diferente,  

Estagio impulsivo-emocional (0 a 1 ano) – a criança expressa sua 
afetividade por meio de movimentos desordenados; estágio sensório-motor 
e projetivo (1 a 3 anos) – já dispondo da marcha e da fala a criança volta-se 
para o  mundo externo para o contato e a exploração de objetos e pessoas 
de seu contexto; estagio personalismo (3 a 6 anos_ - é a fase de se 
descobrir diferente das outras crianças e do adulto, compreende três fases: 
oposição, sedução e imitação ; estagio categorial (6 a 11 anos) – com a 
diferenciação mais nítida entre o eu e o outro, há condições para exploração 
mental do mundo externo; estagio puberdade e adolescência (11 anos em 
diante) – aparece aqui a exploração de si mesmo, na busca de uma 
identidade autônoma, mediante atividades de confronto, autoafirmação, 
questionamento (MAHONEY; ALMEIDA, 2007, p. 18). 

Para Rohenkohl e Castro (2012, p. 440) “o desenvolvimento infantil é 

marcado por mudanças de comportamentos considerados importantes por 

permitirem à criança a aprendizagem de novas habilidades, e podem ser 

caracterizados como desejáveis ou indesejáveis”, desejáveis porque são mudanças 

que ocorrem do contato da criança com situações que ajudam em seu 

desenvolvimento, indesejáveis porque são problemas de comportamento devido à 

falta ou de excesso dessas situações. 

Nessa relação necessária de um com o outro, além dessas mudanças citadas 
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acima, “é também possível distinguir afetos dirigidos para o próprio [...] de afetos 

endereçados para os outros” (TAVARES; ROSA, 2019, p. 5). Quando falamos em 

afetos próprios falamos em afetos de autoestima, força, autoconfiança, orgulho, 

onde o sujeito tem mais autonomia e auto competência, já afetos para os outro, 

falamos em sentimentos como carinho, amor, ternura, intimidade, em que o sujeito 

necessita de uma aproximação com algo ou alguém (TAVARES; ROSA, 2019). 

No ano de 2020 fomos impactados por uma pandemia que nunca imaginamos 

passar, a pandemia pelo novo Coronavírus, obrigou o mundo todo a se reinventar 

tomar medidas drásticas, fazendo com que crianças se isolassem dentro de sua 

própria casa juntamente com os demais familiares, afim de não disseminar esse 

vírus. Com isso, muda-se o conceito de afeto que é o contato com o outro, pois, 

precisou de uma nova forma ter essa interação familiar e social havendo a 

necessidade de “promoção do contato da criança com os avós ou amigos por meio 

de recursos à distância. Os pais podem organizar com outros pais encontros virtuais 

de seus filhos, em grupo ou a dois” (ALMEIDA et al., 2020, p. 2). 

Sabe-se que que a infecção pelo Coronavírus não é tão catastrófica na saúde 

das crianças, 

Porém, a saúde mental das crianças no contexto da pandemia com o 
distanciamento ou isolamento social deve ser um ponto de atenção, 
considerando-se que as crianças se constituem em uma população 
vulnerável [...] provocará impactos psicológicos, na medida em que estão 
sujeitos a estressores, tais como duração prolongada, medo de infecção, 
frustração e tédio, informações inadequadas, falta de contato pessoal com 
colegas, amigos e professores, falta de espaço pessoal em casa e a perda 
financeira da família (LINHARES, ENUMO, 2020, p. 3). 

Para os pequenos o entendimento do que está acontecendo é muito 

dificultoso, sentem falta dos colegas, amigos e parentes, têm medo do contágio da 

doença, com isso, as frustrações, aborrecimento e a ansiedade vêm à tona. Outros 

comportamentos também poderão se manifestar como agressividade, desobediência 

até mesmo no físico como dores no corpo. Logo, é importante que pais saibam como 

lidar com essa situação, ter paciência e saber explicar aos seus filhos o que está 

acontecendo de forma calma e de fácil entendimento, mais do que isso, “o afeto 

físico (colo, abraços, beijos e cafuné) acalma e dá segurança” (ALVARENGA et al., 

2020, p. 4). 

Por fim, é interessante incentivar os pais a aproveitar o tempo extra que 
ganharam para estar com os filhos e encarar a pandemia, o distanciamento 
social e outras dificuldades que venham a surgir como oportunidades para 
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ensinar aos filhos novas habilidades, entre elas, lidar com situações 
frustrantes ou indesejáveis com paciência e perseverança (ALVARENGA et 
al., 2020, p. 5). 

Estudos indicam que “ter a satisfação de necessidades básicas assegurada, 

manter hábitos saudáveis, e cultivar interações sociais baseadas em cooperação e 

apoio recíproco contribuem para aumentar a sensação de bem-estar subjetivo” 

(ALVARENGA et al., 2020, p. 2-3), porém, de acordo com a situação a qual 

presenciamos, as perdas foram muito maiores do que poderíamos imaginar, tanto 

perdas materiais como afetivas, isso acabou causando danos ao bem-estar e 

desenvolvendo alguns transtornos mentais como a depressão e ansiedade. 

O isolamento no ambiente familiar causa perda de referências externas do 
contexto ampliado, representado por exemplo pela escola e ambiente de 
trabalho, o que requer vigilância redobrada da organização interna, tanto no 
sentido de estruturação do ambiente doméstico, quanto do fortalecimento 
dos recursos pessoais e da rede familiar.   Nesse sentido, além das 
medidas fundamentais de apoio à saúde recomendadas pela Organização 
Mundial de Saúde para o combate à COVID-19, as famílias podem ser 
auxiliadas no enfrentamento das adversidades recobrando e fortalecendo os 
relacionamentos, a autonomia e seu senso de competência (LINHARES; 
ENUMO, 2020, p. 10). 

 É provável que depois de todo esse impacto sofrido pelas crianças estudos na 

área de Psicologia deverão ser realizados para avaliar as consequências a curto, 

médio e longo prazo, “serão essenciais para entender de forma aprofundada os 

impactos em diferentes áreas do desenvolvimento das crianças expostas ao 

momento histórico da pandemia do COVID-19” (LINHARES; ENUMO, 2020, p. 10). 

A falta da escola trará consequências proporcionais a duração deste 
afastamento, bem como a capacidade do entorno da criança em promover 
oportunidades de aprendizado e socialização, ainda que, em momentos de 
pandemia, muitas vezes virtuais. Na família, a convivência entre gerações 
pode representar preciosos momentos de coeducação. Esse momento 
excepcional pode, inclusive, afetar positivamente a criança, pois 
aprendemos muito nesse período, desenvolvemos talentos como 
criatividade, paciência e flexibilidade. Muitos pais, habitualmente, muito 
ocupados no dia a dia estão tendo mais tempo para estarem com seus 
filhos, possibilidade se conhecerem mais e se apoiarem (AMARANTE, 2020, 
n.p). 

Essa falta de contato com o outro, causada pelo isolamento social, 

principalmente nas escolas, pode causar impacto muito grande na vida dessas 

crianças, principalmente quando “muitas crianças contam com o apoio da 

escola quando vivem em um ambiente domiciliar complicado. Além disso, para 

muitos alunos, a merenda é a mais importante ou única refeição do dia” 
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(DESENVOLVIMENTO, 2020, n.p). 

Do ponto de vista pedagógico, há prejuízo no aprendizado das crianças de 
primeira infância, já que nessa fase os alunos precisam de experiências 
concretas e interativas para consolidar o conhecimento, e aulas digitais não 
seriam suficientes para isso. Sem aulas, as crianças passam mais tempo 
em casa e podem ser expostas mais facilmente à violência e à negligência 
familiar. A convivência prolongada, de 24 horas por dia, sete dias por 
semana, sem o apoio do ambiente escolar, pode ser o estopim para 
acentuar casos de depressão materna (CAGLIONI, 2020, n.p). 

Percebemos que, de um modo geral, a sociedade como um todo sofreu e 

ainda sofre consequências causadas pelo isolamento social do COVID-19. Além das 

crianças, os professores também precisaram rever seus conceitos e métodos de 

ensino com o fechamento das escolas, focando no desenvolvimento e bem-estar de 

seus alunos. É o que trataremos no próximo capítulo. 

1.1.1.1 Uma educação desestruturada 

O mundo vem vivenciando momentos caóticos desde dezembro de 2019. 

Nessa data descobriu-se um novo vírus capaz de contagiar e matar milhares de 

pessoas em poucas horas, o SARS-CoV-2 ou novo Coronavírus causador da 

COVID-19, foi descoberto na cidade de Wuhan (China), quando os moradores 

daquele município começaram a apresentar sintomas de pneumonia. De lá para cá 

os casos tiveram um aumento absurdo de infectados e de óbitos, com os registros 

de contagio em mais de 19 países, em 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII) (GUENTHER, 2020). 

Com isso a população mundial precisou rever suas formas de prevenção 

necessitando se adaptar a um novo cotidiano. Famílias passaram a ter um convívio 

mais assíduo e significativo, sendo obrigadas a passar 24 horas juntas, assim como 

teve aquelas que precisaram se afastar de entes queridos para protegê-los. Novas 

relações profissionais e afetivas foram surgindo. Alguns profissionais passaram a 

trabalhar remotamente e outros continuaram a trabalhar normalmente pelo fato de 

suas atividades serem consideradas essenciais à população (SOUZA, 2020). 

O comércio, indústrias, lanchonetes e restaurantes foram fechados, 

intensificando serviços deliverys, home office, entre outros. Escolas, centros de 

educação infantil e universidades também foram obrigadas a fecharem as portas, 

deixando milhares de alunos sem poderem frequentar as instituições, dando lugar a 
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aulas online e trabalhos remotos (GUIZZO; MARCELLO; MÜLLER, 2020). 

A pandemia pelo novo Coronavírus vem obrigando diversos países a 
implementar medidas de isolamento social para evitar sua rápida 
disseminação1-6. O fechamento das escolas, a necessidade de 
distanciamento físico, a proibição de atividades culturais presenciais, estão 
gerando impactos acadêmicos, sociais, econômicos e psicológicos. Os pais 
de crianças e adolescentes, sobrecarregados pelas mudanças de vida 
exigidas pela nova situação, têm também de gerenciar o dia a dia de seus 
filhos, minimizando o impacto das atuais circunstâncias na saúde mental 
das crianças e adolescentes (CAGLIONI, 2020, n.p). 

Com o fechamento dessas instituições de ensino gerou-se muitos problemas 

que vão além do ensino-aprendizagem, como por exemplo, a alimentação desses 

alunos, pois muitas famílias mandam suas crianças para a escola justamente para 

ter a alimentação que por vezes falta em casa, pais que continuam com suas 

obrigações de trabalhos e sem opções, deixam seus filhos mais tempo sozinhos 

expostos ao perigo (PELANDA, [2020?]). 

Para essas crianças as dificuldades também surgiram em questões de 

adaptações, onde com o convívio familiar gerou alguns conflitos, no início do 

isolamento social, sem poderem sair, a tensão, o choro e a irritabilidade acabam 

sendo perceptíveis ao comportamento infantil (GRINBERGAS, 2020). 

Com o fechamento das escolas e o retorno das aulas incerto, surgiram várias 

preocupações aos pais, que além de pressão psicológica, desgaste e cansaço, se  

tornaram os tutores de aula dos filhos, infelizmente nem todos estão preparados 

para essa função, principalmente para pais com níveis de escolaridade baixo ou 

escassez de recursos, o acesso as plataformas digitais também se tornaram um 

problema, pois nem todos têm condições de ter instrumentos de tecnologia em casa 

e se tem acesso, a inexperiência em relação ao uso dessas plataformas fica 

evidente, sem contar que a jornada desses pais triplicou entre trabalho, seja de 

forma presencial ou home office, e entre supervisionar seus filhos em suas 

atividades remotas (GOMES, [2020?], n.p). 

É notório que a quase totalidade da população está passando por 
momentos difíceis com a disseminação do novo Coronavírus. Além de todas 
as complicações trazidas pelo vírus, surgiram novos desafios para os 
trabalhadores, tanto para os que atuam fora, quanto para os que atuam 
dentro de casa, em particular para os professores, que estão tendo que se 
desdobrar e se reinventar para conseguir atender ao seu ofício. Ademais, os 
professores têm resistido e batalhado para manter a educação em 
funcionamento e para que não sejam ampliados os danos à saúde dos 
estudantes e, por conseguinte, dos seus familiares e da comunidade. Desse 
modo, novos meios para propagar a educação surgiram e com eles um 
enorme desafio para rapidamente modificar o padrão de ensino no país 
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(VETTORELLO; OLIVEIRA; BRUTTI, 2020, p. 1). 

O presente cenário ao qual estamos vivendo, surgiu a necessidade de se 

adotar medidas de segurança mundial, por exemplo o distanciamento social, “o que 

pode ser compreendido enquanto distanciamento físico, tendo em vista que uma 

parte da população continua tendo contatos por meio de mídias sociais e de 

diferentes Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) ” (LUDOVICO 

et al., 2020, p. 61), algo já muito desde antes de todo esse caos, tornando um dos 

aliados a comunicação entre as pessoas. Essa necessidade de distanciamento físico 

causou impacto nas atividades das escolas, desde a Educação Básica até a 

Educação Superior, fazendo com que parassem com seus calendários letivos, outras 

preferiram continuar e se adaptar ao Ensino Remoto Emergencial (ERE).  

Porém não podemos confundir as modalidades entre Educação a Distância 

(EaD) e Ensino Remoto, logo que de acordo com o decreto nº 9.057 de 25 de maio 

de 2017 em seu artigo 1º, a EaD é uma: 

modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com 
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre 
outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais 
da educação que estejam em lugares e tempos diversos (BRASIL, 2017, 
p.1). 

Enquanto que o Ensino Remoto se caracteriza como uma:  

modalidade de ensino ou aula que pressupõe o distanciamento geográfico 
de professores e estudantes e vem sendo adotada nos diferentes níveis de 
ensino, por instituições educacionais no mundo todo, em função das 
restrições impostas pelo COVID-19, que impossibilita a presença física de 
estudantes e professores nos espaços geográficos das instituições 
educacionais (MOREIRA; SCHLEMMER, 2020, p. 8). 

“Assim, muitas barreiras foram rompidas entre o ensino físico e virtual, criando 

uma nova linguagem, a educação híbrida”, que tem como propósito do docente 

aplicar em suas práticas pedagógicas dando mais oportunidades aos alunos que 

vivem conectados ao mundo tecnológico (SILVA; SILVA NETO; SANTOS, 2020, p. 

36).  

Percebemos a dificuldade que professores sentiram em lidar com esse 

aparato tecnológico disponibilizado para o trabalho docente a distância, é algo que 

precisou ser revisto, principalmente aos que já estão no final de carreira, e ainda 

incluir palavras e seu vocabulário nunca pensados antes com mais aprofundamento, 
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tais como, “lives, aulas on-line, classroom virtual, web conferência, chat, podcast, 

homeschooling, entre outros” (SOUZA et al., 2021, p. 7). 

Sabemos que toda essa situação é complicada, porém para que as coisas 

fluam, professores e alunos precisam criar laços e entender que esse momento o 

contato físico é algo distante, por isso, é importante que um possa ouvir o outro para 

que juntos consigam atingir seu principal objetivo, o aprendizado, “assim, as 

tecnologias passam a suportar um espaço possível de encontro, de palavra e não 

somente de reposição e divulgação de materiais didático pedagógicos” 

(CHARCZUK, 2020, p. 17). 

Para Cardoso, Ferreira e Barbosa (2020, p. 45), 

A escola deve ser um lugar de conectividade, de familiarização com a 
tecnologia, de alfabetização digital. É necessário que o aluno tenha 
computador em casa, e que saiba fazer bom uso dessa tecnologia, assim 
como é fundamental que os educadores e gestores também incluam a 
utilização da internet e da tecnologia em suas rotinas profissionais. A 
pandemia de Covid-19 evidencia déficits sociais que sempre foram 
conhecidos e demonstra potencial para agravar problemas educacionais já 
existentes, exigindo uma capacidade de resposta rápida que nunca foi 
característica intrínseca do Sistema educacional e ressaltando a 
necessidade de uma efetiva priorização da educação sob uma perspectiva 
multifacetada. 

Agora, quando falamos em Educação Infantil, sabemos que a educação a 

distância não é algo que condiz com essa etapa da educação básica, porém 

pesquisadores aprofundaram-se em debates para que pudessem “alertar aos 

profissionais da educação e às famílias sobre a impropriedade das atividades 

remotas, ou não presencial na Educação Infantil” (SANTOS, 2020, p. 7).  

Com a situação da pandemia ficou claro que ainda a sociedade não entende 

“o que realmente é a educação infantil, como é realizado o trabalho na educação 

infantil, e que se faz necessário avançarmos no sentido de explicitar do que se trata 

esta etapa inicial da Educação Básica” (SANTOS, 2020, p. 7). 

Os desafios e inquietações são muitas para as instituições e também para a 

Educação Infantil, o isolamento fez vir à tona as desigualdades sociais das crianças 

e bebês que frequentam pré-escolas e creches, colocando em discussões a 

verdadeira finalidade dessas instituições.  

Diante dessa situação, observa-se o aparecimento de um conjunto de 
propostas de atividades não-presenciais como uma alternativa às 
experiências que eram proporcionadas pelas creches e pré-escolas, 
geralmente apresentadas para responder às cobranças que recaem sobre 
as instituições, advindas da angústia das famílias com a suspensão da 
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educação presencial para suas crianças desde bebês (ANJOS; PEREIRA, 
2021, p. 12).  

Contudo, percebemos a exposição de problemas sociais, os quais vieram à 

tona com a pandemia, principalmente na área da educação, “mas o esforço de 

pensar alternativas para a escolarização durante a quarentena deve 

necessariamente olhar e problematizar a situação dos professores” (PALUDO, 2020, 

p. 50). 

 O autor ainda confirma que “não há educação de qualidade sem um 

profissional capacitado e com meios adequados de exercer seu ofício” (PALUDO, 

2020, p. 50). 

A desigualdade, explicitada na crise, e a falta de processos de 
aprendizagem mais potentes via ensino remoto não serão resolvidas pela 
atuação empreendida pela escola, mas sua forma de (re) organização 
certamente dá outra possibilidade ao processo. É um acalento pequeno em 
meio ao experienciado, mas nem por isso menos potente. Se faz necessária 
uma investigação, mais aprofundada, para melhor compreender a 
experiência e aprender com ela. Todavia, adiante da demanda de 
continuidade da oferta educacional em meio ao risco à vida e à 
reestruturação das relações sociais, fato incontestável é que a escola tem 
atuado no limiar do (im) possível (ALMEIDA; DALBEN, 2020, p. 17). 

Com a implantação do Ensino Remoto Emergencial, revelou precisar de 

melhores planejamentos aos projetos e políticas educacionais, evitando, assim, o 

aumento das desigualdades do país, “verificou-se que o ERE pressupõe exclusão e 

agravo à qualidade do ensino da escola pública, alargando, principalmente, as 

diferenças intelectuais entre os estudantes” (CUNHA; SILVA; DA SILVA, 2020, p. 36). 

Para os professores, essa fase foi difícil, pois, houve a necessidade de se 

reinventar quanto á sua prática pedagógica, “planejamento, ação, múltiplos atores 

em interatividade, problematização, artefatos curriculares, avaliação e outras, de 

forma não linear, coerente com as conexões ciberculturais, sem o foco no conteúdo 

exclusivamente” (MARTINS; ALMEIDA, 2020, p. 223).  

Em espaços presenciais e no ciberespaço, a educação on-line assume um 
paradigma que congrega a perspectiva comunicacional, com a tecnológica e 
a pedagógica. As tecnologias podem potencializar as práticas pedagógicas 
colaborativas, deixando pistas de que não se trata apenas da inclusão das 
tecnologias em ambiente escolar, mas sim de uma transformação de 
pensamento sobre o ato educativo [...] potencializando os debates, o 
pensamento crítico, a criatividade, o fazer em conjunto, as reflexões a 
respeito da experiência social imposta pela pandemia, a comunicação 
efetiva e amorosa, o currículo integrado com a realidade dos estudantes, 
atos de currículo multidisciplinares que reúnam professores, projetos que 
possam ser realizados para encontrar soluções para problemas 
contemporâneos e tantas outras discussões necessárias para uma 
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educação de qualidade e que se tornam essenciais à formação do cidadão 
(MARTINS; ALMEIDA, 2020, p. 223). 

“Mas as transformações no que concerne à dimensão da presencialidade na 

experiência escolar não se limitam ao seu aspecto espacial” (CARVALHO, 2020, p. 

6). Para o autor, o momento qual vivemos nos faz refletir sobre o passado criando 

expectativas com relação ao futuro, dando aos professores a responsabilidade de 

deixar um legado, com ressignificação e renovação para o presente, ou seja, “educar 

implica, pois, transmitir às novas gerações experiências simbólicas que nos chegam 

dos vastos domínios do passado e que são apresentadas e ressignificadas, criando 

as bases para sua durabilidade e renovação no futuro” (CARVALHO, 2020, p. 6).  

“Os diálogos educativos nas escolas, a educação durante a pandemia – e no 

após – estão e estarão circundadas de questões culturais e de saúde que 

possivelmente ficarão presentes no cotidiano do ambiente escolar” (PASINI; 

CARVALHO; ALMEIDA, 2020, n.p). Os diálogos aqui destacados permanecerão 

presentes na lembrança da população mundial, juntamente com as mais variadas 

relações criadas para o momento, como por exemplo, higiene mais rigorosa, 

distanciamento social, diminuição de contato físico, entre outros, que nos fez 

repensar e analisar nosso convívio a afetividade para com outras pessoas. 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

O presente trabalho é um estudo de caso de caráter descritivo, com uma 

abordagem qualitativa, quanto a realização dos objetivos de forma exploratória tendo 

como público alvo três professores e cerca de treze pais, que se prontificaram em 

participar voluntariamente, que fazem parte da comunidade escolar de uma 

instituição de Educação Infantil no município de Fraiburgo. 

A seleção desses participantes foi realizada tendo em vista a compreensão de 

que esses profissionais e famílias serão capazes de fornecer informações 

importantes para conhecermos como foram os impactos da pandemia na Educação 

Infantil e os desafios do isolamento social para o processo de ensino no ano de 

2020. 

O método utilizado para a coleta de dados contou com um questionário 

elaborado no Google Formulário, e encaminhado aos professores e famílias, que 

depois de respondido e entregue para a realização da análise. Sendo que, optou-se 

para a análise qualitativa dos dados baseada em fontes secundarias (livros, artigos). 

Foi informado para os professores e para as famílias que a pesquisa contava 

com um compromisso de confidencialidade e, para garantir a preservação de suas 

identidades, seriam atribuídos um pseudônimo ou ainda identificados como “Família 

A”, “Família B” e assim sucessivamente, para ser utilizado no estudo. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tendo o objetivo de analisar os impactos causados na educação infantil, 

realizou-se um questionário para o levantamento de dados junto a familiares e 

profissionais da educação infantil. Participaram dessa coleta de dados, cerca de três 

profissionais e treze pais de crianças que frequentam a Educação Infantil no 

município de Fraiburgo, 

Com relação aos dados coletados na pesquisa, na sequência faremos a 

análise.  

Considerando a identificação dos participantes da pesquisa, como sexo, 

idade, grau de escolaridade, cem por cento dos entrevistados é do sexo feminino, 

com idades entre 47 e 50 anos, formadas em Pedagogia e com pós-graduação na 

área, todas com mais de 16 anos de docência. Para a identificação dessas 

profissionais usaremos P1, P2 E P3.  

A primeira pergunta diz respeito ao início da Pandemia, que pegou todos de 

surpresa, deixando a população mundial sem uma orientação adequada aos 

procedimentos e atitudes a serem tomada naquele momento. Em destaque de como 

foi a participação dos pais na realização das atividades. O professor P1 destacou 

que “boa, pois a maioria dos pais auxiliaram seus filhos na realização das 

atividades”, para o participante P2 “razoável. Alguns se mostravam interessados 

outros nem tanto” e por fim o professor P3 relata que “estavam empenhados e 

dedicados na aprendizagem de seus filhos. Então considero boa”.  

A pergunta de número dois, os professores descreveram como aconteceu a 

devolutiva dessas atividades propostas, os participantes deram ênfase a 

plataforma Educar Web, utilizada por pais e professores, “a maioria dos pais 

enviavam as atividades antes do período determinado, já uma pequena 

porcentagem eu tinha que ligar para ver o que havia acontecido, pois ainda não 

tinham postado as atividades na plataforma Educar Web”, ou ainda na fala do 

professor P3 “foram enviadas as atividades através da plataforma, e o envio das 

respostas também, isto é, quando respondiam”. 

Ao falarmos de evolução na aprendizagem durante a realização das 

atividades remotas os pesquisados respondem que, “depende muito das famílias e 

sua preocupação com o aprendizado do filho, se houver interesse e empenho a 

criança aprende com certeza” (P1), ou então, “sim. As crianças onde a família 

participou de forma efetiva e auxiliou nas atividades” (P2), já o participante P3 não 
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concorda com seus colegas, constatando que “muitos não mostraram interesse 

em incentivar os educandos a aprender, nem mesmo os pré-requisitos 

necessários as crianças da Educação Infantil”. 

Os professores contaram um pouco sobre a experiência vivida nesse 

momento de pandemia, utilizando as novas formas de ensino, o remoto e o 

híbrido, para eles foi algo desafiador, mas de muita importância como destaca P2 

“foi um aprendizado muito importante, novas descobertas, tive que me reinventar 

para poder usar as novas ferramentas da internet”, para P2 a maior dificuldade 

ainda foi do retorno das famílias, “nova, diferente, aprendemos para tentar 

ensinar, acredito não ser fácil tentar repassar conhecimentos através do ensino 

remoto, pois algumas famílias diziam não conseguir acessar a plataforma e outras 

por falta de interesse”. 

Por fim, perguntei aos entrevistados qual lição podemos tirar de tudo que se 

passou desde o início da pandemia, a utilização de métodos e estratégias e o que 

agregaria a sua prática pedagógica, para eles, a interação ao meio que vivem, o 

lúdico que a tecnologia proporciona entre jogos, vídeos e brincadeiras é de mais 

valia, pois chamam a atenção dos alunos estimulando e acrescentando em sua 

aprendizagem. 

Essa situação é delicada, porém, professores e alunos precisam criar laços 

afetivos a modo de entenderem que o contato físico é longínquo, por isso, seria 

interessante se cada um pudesse ouvir ao outro e juntos atingirão seu principal 

objetivo, a aprendizagem. 

 Nos faz refletir sobre o passado criando expectativas com relação ao futuro, 

dando aos professores a responsabilidade de deixar um legado, com ressignificação 

e renovação para o presente, ou seja, “educar implica, pois, transmitir às novas 

gerações experiências simbólicas que nos chegam dos vastos domínios do passado 

e que são apresentadas e ressignificadas, criando as bases para sua durabilidade e 

renovação no futuro” (CARVALHO, 2020, p. 6).  

3.1 QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PAIS 

Para entendermos melhor quais foram as dificuldades causadas com o 

isolamento social e, consequentemente, o fechamento das escolas, precisamos 

ouvir o outro lado da história, nesse caso dos pais, que também sofreram diversos 

impactos, sejam positivos ou negativos, para isso desenvolvemos um questionário 
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para que pudessem auxiliar na construção desse trabalho. 

O questionário em questão foi distribuído a treze pais que se dispuseram em 

responde-las. 

Percebendo a dificuldade que a família encontrou diante o isolamento social e 

ao fechamento das escolas, foi pedido a eles que relatassem quais foram essas 

dificuldades, grande parte dos pais responderam que as maiores dificuldades tinham 

alguma relação com seus filhos, como por exemplo, encontrar alguém para ficar com 

as crianças ou até mesmo encontrar atividades e brincadeiras para mantê-los 

distraídos e ocupados, sem deixá-los entediados. A Família D nos relatou que a 

interação se faz importante na vida das crianças, por isso suas preocupações se 

deram “primeiro a mudança de rotina, todos da casa precisaram fazer adaptações. 

Com o fechamento das escolas, a falta de convivência com os colegas foi um 

motivo de preocupação, já que se faz necessário essa convivência para um pleno 

desenvolvimento. (Mas a preocupação com a pandemia sempre foi maior) ”. 

Os pais relataram que, em alguns momentos, conciliar trabalho com os 

cuidados dos filhos e da casa se tornaram mais difíceis, por vezes precisaram 

levar os filhos ao trabalho por não terem com quem deixá-los.  

Na segunda pergunta, colocamos a questão da rotina familiar, se houve a 

necessidade de se fazer mudanças, de acordo com as respostas dos pais, cerca de 

50% respondeu que não, já a outra metade colocou ter necessitado mudar algumas 

coisas na rotina, como por exemplo no trabalho, uma mãe respondeu que trabalhava 

meio período para poder ficar com o filho, enquanto outros justificaram que o tempo 

dedicado aos estudos precisou ser redobrado. 

E até mesmo ao trabalho home office, necessário para o momento, se fez 

presente na vida cotidiana dessas famílias, provocando disputas pelos aparelhos e 

organização dos horários, “Sim. Passamos a trabalhar em casa, eu e meu marido e 

todos precisávamos usar o computador e tínhamos um só. Desta forma, os 

horários tiveram que ser adaptados. Crianças em casa, horários diferentes para 

refeições, atividades remotas, brincadeiras e afazeres domésticos” respondeu a 

Família D. 

Com todos os acontecimentos observados e vivenciados nesse período, fez 

surgir o questionamento sobre a convivência familiar. Para os pais, como adultos, 

procuraram manter-se tranquilos, porém o distanciamento os fez sentir a ausência 

dos entes queridos e dos amigos, principalmente aqueles com elo familiar muito 
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forte.  

Para a realização das atividades propostas pelos professores, um adulto 

deveria ter a disponibilidade de ajudar as crianças. Perguntamos quem eram essas 

pessoas que assumiram essa tarefa e a resposta de todos foram: “pai e a mãe”, se 

revezando nos horários. 

Na pergunta de número cinco questionamos aos participantes se a família 

encontrou alguma dificuldade no manuseio e acesso aos instrumentos tecnológicos 

disponibilizados via internet, alguns participantes da pesquisa responderam que 

não, outros disseram ter encontrado um pouco, como teve aqueles que 

responderam ter achado muito dificultoso. 

- “No começo, como todas as coisas novas é preciso aprender. (Detalhe que 

ninguém estava preparado, nem professores e nem pais, todos fomos pegos de 

surpresa e tivemos que aprender no susto). Um ponto positivo, se podemos assim 

falar, é que muitos pais se viram obrigados a ver as atividades dos filhos, muitos 

não sabiam nem a turma que as crianças frequentavam”, relatou a Família G. 

Outro ponto importante é a questão das inquietudes das crianças, ao 

mesmo tempo, o tédio também se fez presente, por isso os pais destacaram os 

métodos e estratégias utilizados para conseguirem manter as crianças ocupadas e 

quietas, mas, ao mesmo tempo sem ser entediante, os relatos foram bem 

diversificados como brincadeiras, atividades de colorir e escrever, assistir à 

desenhos, pecinhas de encaixe, houve aqueles que inovaram ainda mais e 

usaram a criatividade, como relata o participante a seguir: 

- “Fizemos uma caixa de areia na loja para ele brincar” (Família C). 

Teve ainda aquele que precisaram criar uma rotina domiciliar e se ajustar 

as novas normas.  

O contato no dia a dia com o professor é essencial para o desenvolvimento 

dos alunos, com o fechamento das instituições, coube aos pais a responsabilidade 

de ajudar os filhos com as atividades, com isso perguntou-se aos entrevistados 

como foi essa experiência. Diversos pais responderam que foi difícil, já que não 

estavam acostumados com tantas atividades e de até mesmo a ensinar o filho a 

escrever. Outra dificuldade presente foi a questão dos vídeos explicativos 

disponibilizados pelos professores, os quais precisavam assistir mais de uma vez 

para poder entender a atividade proposta. Considerando também que as crianças 

apresentam dificuldade em pedir ajuda e estudar com os pais, sendo que, algumas 
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vezes, perdem a paciência, se aborrecem e desistem de fazer as tarefas.  

Com o fechamento das escolas e o retorno das aulas incerto, surgiram várias 

preocupações aos pais, que além de pressão psicológica, desgaste e cansaço, se  

tornaram os tutores de aula dos filhos, infelizmente nem todos estão preparados 

para essa função, principalmente para pais com níveis de escolaridade baixo ou 

escassez de recursos, o acesso as plataformas digitais também se tornaram um 

problema, pois nem todos têm condições de ter instrumentos de tecnologia em casa 

e se tem acesso, a inexperiência em relação ao uso dessas plataformas fica 

evidente, sem contar que a jornada desses pais triplicou entre trabalho, seja de 

forma presencial ou home office, e entre supervisionar seus filhos em suas 

atividades remotas (GOMES, [2020?]). 

Por outro lado, houve aqueles que acharam a experiência incrível, assim 

como relata a Família A a seguir: 

- “Pois vimos realmente a importância que o professor exerce na vida da 

criança, do aluno em geral”. 

Esse momento também proporcionou para alguns pais recordar a época em 

que estudavam e perceber quão é gratificante ter esse tempo a mais com seus 

filhos. 

Obviamente que as crianças tinham que dividir esse tempo dos pais com 

outros afazeres domésticos e trabalho dos adultos, então, a família precisou conciliar 

toda essa conjuntura de afazeres.  

A maioria dos participantes relataram dificuldades em conciliar trabalho, 

afazeres domésticos e as atividades dos filhos, “foi difícil, mas sempre conseguimos 

realizar tudo corretamente”, explicou a Família E.  

- “Acredito que aqui em nossa casa foi um pouco mais fácil, pois meu 

marido e eu estávamos em casa, então dividimos as tarefas, mas foi complicado. 

(Está sendo)”, afirmou a Família D. 

Logo, como ressalta Alvarenga et al. (2020, p. 5) 

Por fim, é interessante incentivar os pais a aproveitar o tempo extra que 
ganharam para estar com os filhos e encarar a pandemia, o distanciamento 
social e outras dificuldades que venham a surgir como oportunidades para 
ensinar aos filhos novas habilidades, entre elas, lidar com situações 
frustrantes ou indesejáveis com paciência e perseverança (ALVARENGA et 
al., 2020, p. 5). 

 Com toda essa mudança na rotina das crianças, algumas apresentaram 
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algum tipo de alteração em seu comportamento, na pergunta final pedimos aos 

pais se eles perceberam alteração e se podiam nos relatar, quatro responderam 

não terem percebido nada fora do comum com os filhos. No entanto, os outros 

pais alegaram que as crianças passaram a fazer birras e apresentar nervosismo, 

tédio, falta de atenção às atividades escolares e sem vontade de estudar, assim 

como “a falta de interação social provocou tristeza, alteração de humor entre 

outros problemas”. 

Sabe-se que a infecção pelo Coronavírus não é tão catastrófica na saúde das 

crianças, 

Porém, a saúde mental das crianças no contexto da pandemia com o 
distanciamento ou isolamento social deve ser um ponto de atenção, 
considerando-se que as crianças se constituem em uma população 
vulnerável [...] provocará impactos psicológicos, na medida em que estão 
sujeitos a estressores, tais como duração prolongada, medo de infecção, 
frustração e tédio, informações inadequadas, falta de contato pessoal com 
colegas, amigos e professores, falta de espaço pessoal em casa e a perda 
financeira da família (LINHARES, ENUMO, 2020, p. 3). 

Para os pequenos entenderem o que está acontecendo é muito dificultoso, 

sentem falta dos colegas, amigos e parentes, têm medo do contágio, de adquirir a 

doença, com isso, as frustrações, o aborrecimento e a ansiedade vêm à tona. Outros 

comportamentos que também poderão se manifestar são a agressividade, a 

desobediência e ainda podem se manifestar no aspecto físico como dores no corpo. 

Logo, é importante que pais e ou responsáveis saibam como lidar com essa 

situação, ter paciência e saber explicar aos seus filhos o que está acontecendo de 

forma calma e de fácil entendimento. 

Essa falta de contato com o outro, causada pelo isolamento social, 

principalmente nas escolas, pode causar impacto negativo na vida dessas crianças, 

principalmente quando “muitas crianças contam com o apoio da escola quando 

vivem em um ambiente domiciliar complicado. Além disso, para muitos alunos, a 

merenda é a mais importante ou única refeição do dia” (DESENVOLVIMENTO, 

2020, n.p). 

Do ponto de vista pedagógico, há prejuízo no aprendizado das crianças de 
primeira infância, já que nessa fase os alunos precisam de experiências 
concretas e interativas para consolidar o conhecimento, e aulas digitais não 
seriam suficientes para isso. Sem aulas, as crianças passam mais tempo 
em casa e podem ser expostas mais facilmente à violência e à negligência 
familiar. A convivência prolongada, de 24 horas por dia, sete dias por 
semana, sem o apoio do ambiente escolar, pode ser o estopim para 
acentuar casos de depressão materna (CAGLIONI, 2020, n.p). 
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  Os diálogos aqui destacados permanecerão presentes na lembrança da 

população mundial, juntamente com as mais variadas relações criadas para o 

momento, como por exemplo, higiene mais rigorosa, distanciamento social, 

diminuição de contato físico, entre outros, que nos fez repensar e analisar nosso 

convívio a afetividade para com outras pessoas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos concluir que, diante o exposto nesse trabalho, a educação vem 

sofrendo várias transformações com o passar dos anos, contudo, nesse último ano, 

percebemos uma mudança ainda mais drástica, devido ao momento pandêmico o 

qual passamos. 

Os paradigmas da educação e da escola precisaram ser revistos havendo 

uma ressignificação do que é o educar. Com as escolas fechadas, alunos e 

professores em casa, o ensino tomou outro rumo. Antes, com tudo presencial, 

contato com professores e colegas, agora, a tecnologia ganhou destaque onde as 

aulas presenciais não terão mais a mesma definição, dando lugar a aulas através de 

telas. 

O ato de aprender acabou se tornando mais um desafio perante a luta contra 

o Coronavírus, a mudança abrupta, as cobranças e as dificuldades técnicas 

comprometeram o psicológico dos alunos e de professores, algumas dessas 

crianças não queriam participar do ato pedagógico, ou, não tinham condições de 

acesso a essas aulas, inferiorizando ainda mais o aprendizado do aluno. 

O medo de contágio e a insegurança esteve presente nas ações dos 

indivíduos, fazendo com que a distância aumentasse cada vez mais das pessoas 

que fazem parte de nossas vidas.  

A sobrecarga caiu sobre os ombros de todos, professores sem uma 

qualificação necessária para atender a demanda, apresentaram dificuldades em 

manusear as ferramentas tecnológicas, por vezes, além da dificuldade, a resistência 

também se fez presente, principalmente aos que estavam em fim de carreira, por 

acharem desqualificados, impotentes ou até mesmo por acharem desnecessário 

toda essa artimanha de uma educação renovada. 

Para o desenvolvimento das atividades, professores tinham que se virar com 

o que tinham em casa, triplicando sua jornada de trabalho, já que, além do trabalho, 

os afazeres de casa também aumentaram, pois, mais do que atividades para seus 

alunos, seus filhos também precisavam de uma atenção redobrada ao realizar as 

tarefas escolares. 

Aos pais não foi diferente, alguns deixaram o emprego para atender dos 

filhos, pois, não tinham com quem deixá-los, ou até mesmo, os que continuaram 

trabalhando, levavam as crianças junto para o trabalho por falta de opção.  
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Ao ajudar nas atividades propostas pelos professores, surgiram dificuldades 

em manuseio das plataformas e dúvidas quanto à realização das atividades, 

necessitando assistir aos vídeos explicativos dos professores por mais de uma vez 

para facilitar a compreensão. 

Agora, para os alunos o uso dos celulares e computadores foi melhor quanto 

poderíamos imaginar, pois, é algo que vem crescendo presencialmente no cotidiano 

das crianças, o maior desafio para eles foi o isolamento social, acostumados com o 

contato direto com professores e colegas de sala, isso os deixou com medo e 

insegurança, aumentando a desatenção e o interesse pelos estudos. 

Apesar do inconveniente provocado pela pandemia do Covid-19, cabe aos 

envolvidos pela educação, refletir e apostar em um ato de educar acessivo para 

todos, somente pela educação podemos transformar significativamente o mundo 

contemporâneo.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

1. Como foi a participação dos pais na realização das atividades durante o ensino 

remoto? 

2. Descreva como aconteceu a entrega e a devolução das atividades propostas no 

ensino remoto. 

3. Na sua opinião, houve evolução na aprendizagem da criança com a realização 

das atividades no ensino remoto? Justifique a sua resposta. 

4. Como foi sua experiência em trabalhar com a nova modalidade de ensino remoto 

e híbrido? 

5. Que metodologias e estratégias você percebeu que deu certo e que agregaria em 

sua prática pedagógica? 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PAIS 

1. Qual foi a maior dificuldade encontrada pela família com o isolamento social e 

consequente fechamento das escolas? 

2. Houve a necessidade de mudanças na rotina familiar? Quais? 

3. Como foi a convivência com outros familiares diante do isolamento social?  

4. Quem ajudava as crianças nas atividades propostas pelos professores? 

5. A família encontrou alguma dificuldade no manuseio e acesso aos instrumentos 

tecnológicos disponibilizados via internet? 

6. Quais métodos e estratégias foram utilizados para manter a criança ocupada 

durante o isolamento social? 

7. Como foi a experiência de ajudar os filhos no estudo e realização das atividades 

sem o contato direto com o professor? Descreva. 

8. A família conseguiu conciliar trabalho, afazeres domésticos com as atividades dos 

filhos? 

9. Durante o isolamento social e aulas remotas foi percebido algum tipo de alteração 

comportamental na criança? 
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