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Impacto da pandemia sobre os trabalhadores da 
Educação e a centralidade da escola pública para 

a superação da crise

A 
pandemia do novo coronaví-
rus está impondo uma série de 
dificuldades, desafios e insegu-
ranças. Nesse cenário caótico, a 
educação pública está no centro 

do debate e das alternativas para superação 
da crise humanitária, social e de saúde ad-
vinda da COVID-19.

Desde o início das medidas de comba-
te à pandemia, os profissionais da educação 
têm cumprido importante papel, seja prote-
gendo a vida, seja desempenhando suas ati-
vidades docentes de maneira excepcional, 
empenhando recursos próprios para o pla-
nejamento das aulas, orientação dos alunos 

COVID-19
e correção das atividades, numa realidade 
totalmente adversa, privados das condições 
adequadas de trabalho, mas, ainda assim, 
buscando as melhores práticas pedagógicas 
para preservar a relação entre educadores e 
educandos, além de proporcionar um am-
biente de conhecimento, com o menor pre-
juízo possível à aprendizagem.

“Cabe ressaltar, que o Ensino à Distân-
cia (EaD) na educação básica é uma forma 
precária de trabalho, inadequada para a pro-
moção do direito constitucional à educação 
e ampliadora das desigualdades sociais, ain-
da que neste momento seja uma das formas 
de se promover o ensino”, destaca o presi-

dente da ACP, professor Lucílio Nobre.

Nesse sentido, é cada vez mais urgente 
o debate e cobrança quanto ao adiamento 
do ENEM (Exame Nacional do Ensino Mé-
dio). A CNTE (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação), integrante 
da rede social em defesa do adiamento do 
Enem 2020, manifestou contrariedade à 
proposta do INEP/MEC em adiar a realiza-
ção do Exame Nacional do Ensino Médio – 
Enem/2020 por prazo de 30 a 60 dias e sob 
consulta às pessoas que formalizaram ins-
crições no prazo previsto no edital vigente 
do INEP.

A entidade apoia o PL 1.277/2020, 

Laiana Horing Nantes



aprovado no Senado e enviado à Câmara 
dos Deputados, que prevê a realização do 
Enem e dos vestibulares de acesso às uni-
versidades públicas somente após a conclu-
são do ano letivo nas escolas públicas. E um 
acordo envolvendo o líder do Governo e os 
senadores – o qual se sugere a formaliza-
ção durante a tramitação do projeto de lei 
na Câmara dos Deputados – previu que o 
MEC/INEP constituiria uma comissão mista 
(governo e sociedade) para definir o novo 
calendário do Enem, inclusive com prazos 
para novas inscrições no período de pós-
-pandemia.

A CNTE alerta que embora a legislação 
e diversas normativas operacionais permi-
tam a utilização de EaD na educação bá-
sica, o fato notório e indiscutível é que as 
escolas nunca se apropriaram dessa ferra-
menta de ensino que requer planejamento, 
acompanhamento e avaliação processual 
das atividades. E o mais importante: o poder 
público, em relação às suas escolas, precisa 
garantir o acesso de todos/as (estudantes e 
profissionais da educação) e em condições 
isonômicas, a fim de assegurar o padrão de 
qualidade universal da educação, exigido 
pelo art. 206, VII da Constituição e art. 3º, IX 
da LDB.

Considerando dados da Pesquisa TIC 
Domicílios 2018, realizada pelo Centro Re-
gional de Estudos para o Desenvolvimento 
da Sociedade da Informação apontam que 
42% das casas brasileiras não têm um com-
putador. Somando a essa realidade, a precá-
ria estrutura das escolas públicas de Campo 
Grande, o trabalho desenvolvido pelos pro-
fessores das redes municipal e estadual de 
ensino demonstra o profundo compromisso 
dos educadores com seus alunos. “Desvalo-
rizar tal trabalho e ainda promover intensa 
pressão psicológica sobre os trabalhadores 
é flagrante desmonte da educação pública”, 

aponta a vice-presidente do sindicato, pro-
fessora Zélia Aguiar.

A ACP tem promovido a cobrança so-
bre respeito e valorização dos trabalhadores 
em educação neste período de isolamento 
social, uma vez que, novamente, agentes 
públicos, seja no Poder Executivo ou Le-
gislativo, se aproveitam da gravidade e ur-
gência da ocasião para tentar retirar direitos 
e ampliar a precarização da educação – o 
maior serviço público do Brasil.

Em Campo Grande, os professores fo-
ram expostos a pressões para redução de 
salários e possíveis ameaças de quebra de 
contrato dos docentes em aulas temporá-
rias. Na Rede Estadual, governo e Assem-
bleia Legislativa retiraram dinheiro de todos 
os servidores, inclusive aposentados, apro-
vando o PL 02/2020, que aumenta a alíquo-
ta da previdência estadual para 14%. No âm-
bito nacional, o governo federal, em ação 
coordenada com o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, propõe o congelamen-
to de salário dos servidores públicos como 
condição para a aprovação da ajuda finan-
ceira aos estados e municípios.

Em segunda votação na Câmara, a 
mobilização dos sindicatos e da CNTE con-
seguiu que os parlamentares aprovassem 
destaque proposto pelo Partido dos Traba-
lhadores (PT), retirando a categoria dos pro-
fessores do congelamento.

“É fundamental que os trabalhadores e 
trabalhadoras da educação entendam a im-
portância de se analisar e escolher candida-
tos que tenham um projeto de valorização 
da educação e dos serviços públicos. Infe-
lizmente o povo brasileiro elegeu Bolsona-
ro, um presidente que, desde seu primeiro 
discurso, demonstra total desprezo à classe 
trabalhadora. Da mesma forma, temos uma 
Câmara dos Deputados com a menor repre-

sentação de trabalhadores da história. Dos 
513 deputados, apenas cinco são professo-
res das redes públicas, básica ou superior. 
Isso é determinante para o avanço ou re-
trocesso da educação e do cuidado com o 
nosso povo”, pontua o presidente da CNTE, 
professor Heleno Araújo.

EDUCAÇÃO,
TRANSFORMAÇÃO
SOCIAL E HUMANIDADE

Mesmo com todos os problemas que 
enfrentam no exercício do magistério, há 
tempos muito mais remotos do que o início 
do isolamento social como forma de con-
tenção do contágio da COVID-19, os profis-
sionais da educação pública conhecem as 
necessidades e mazelas sociais que assolam 
as comunidades escolares, nas mais diver-
sas realidades das periferias onde estão in-
seridas as escolas públicas brasileiras. Nesse 
contexto, a educação e os educadores tem 
papel central para a superação e desenvol-
vimento humano da população.

Em Campo Grande, todos os dias des-
de o início da crise do novo coronavírus e da 
quarentena, as escolas públicas e seus pro-
fissionais são, muitas vezes, a única repre-
sentação do estado para a comunidade. E 
ali, naquele ambiente e confiando naquelas 
pessoas, pais, mães, familiares e estudantes 
encontram o socorro que o governo nega 
ou dificulta.

Na região do bairro Los Angeles, um 
grupo de 13 professores da rede pública, 
muitos trabalhando na EM Padre Tomaz 
Ghirardelli, situada no bairro, fundaram em 
2015 o Instituto Sócio-Educativo Coruja – 
uma iniciativa que visa promover, por meio 
do esporte, políticas públicas e inclusão so-



cial, cidadania e melhores condições de vida 
para crianças e adolescentes da região, onde 
cerca de 50% dos moradores se intitulam 
pobres ou extremamente pobres. Em 2020, 
com a participação de 316 crianças e jovens, 
as atividades esportivas do projeto pararam. 
O cuidado com a saúde e prevenção con-
tra o coronavírus tirou todos das quadras de 
vôlei de praia, beach tênis, futevôlei, Judô, 
Basquete Street, Funcional, Ritmos, Street 
Dance, tênis de mesa e capoeira.

Mas a responsabilidade social e o senso 
de humanidade fizeram com que o coorde-
nador do projeto, professor de matemática 
Celso Oliveira, e demais colegas se preocu-
passem com a situação dos seus alunos e 
familiares. “Nós temos os levantamento de 
dados socioeconômicos da comunidade 
e sabemos que a fome já estaria nas casas 
logo no início da quarentena”, pontuou Cel-
so.

Já em contato com a CUFA (Central 
Única das Favelas) em âmbito nacional, de-
vido a um apoio anterior para o torneio de 
Basquete Street, o que viabilizou a criação 
da CUFA MS coordenada pela professora 
integrante do Coruja, Lívia Lopes, o grupo 
apresentou os dados e as demandas das fa-
mílias da comunidade e a CUFA providen-
ciou 400 auxílios emergenciais no valor de 
120 reais e 842 recargas de gás. Os recur-
sos para o socorro às famílias carentes são 
oriundos das parcerias firmadas pela CUFA 
em todo o país.

Em outras ações locais, o projeto Co-
ruja e a CUFA MS, em parceria com a juíza 
Jaqueline Machado, da Casa da Mulher Bra-

sileira, arrecadaram e distribuíram marmitas 
e fraldas para as pessoas carentes dos bair-
ros da região.

Os servidores públicos, muito mais do 
que cumpridores de deveres ou ocupan-
tes de postos de trabalho, são elos sociais e 
agentes desenvolvedores de políticas públi-
cas. Para o levantamento das famílias mais 
necessitadas na comunidade, por exemplo, 
os professores do projeto Coruja contaram 
com a parceira de agentes de saúde.

“Enquanto esse governo paralisa, nega 
o direito à sobrevivência para a população 
mais pobre desse país, promove a necro-
política, expondo as pessoas ao risco de 
contaminação e morte, dormindo em filas 
em frente às agências da Caixa Econômica 
Federal, a sociedade civil organizada, ONG’s 
e profissionais da educação, da saúde, da 
assistência social, esses trabalhadores e tra-
balhadoras tão atacados pelo governo Bol-
sonaro, estão promovendo a subsistência 
física, material, humana e psicológica. Esse 
trabalho tem de ser reconhecido, mas tam-
bém é preciso denunciar o tempo todo, a 
perseguição, a precarização e o desmonte 
dos serviços públicos e principalmente da 
educação”, alerta Heleno Araújo.

Lucílio Nobre ainda reforça que o equi-
líbrio financeiro do Poder Executivo não 
pode ser feito às custas dos trabalhadores 
e trabalhadoras. “Eu não acredito que seja 
vantajoso você anunciar que o Estado está 
financeiramente equilibrado, retirando di-
nheiro dos trabalhadores. As aulas presen-
ciais estão suspensas, mas os professores 
estão trabalhando arduamente para manter 

o calendário escolar, o ano letivo. Inclusi-
ve trabalhando de maneira precária, com 
recursos próprios para produção de aulas, 
usando internet e equipamento próprios. 
Não é justo, não é digno, não é inteligente, 
reduzir salários daqueles que, ainda com difi-
culdades, continuam trabalhando para levar 
conhecimento e cidadania aos educandos. 
Nesse tempo de pandemia, com isolamen-
to social e crise, a importância do trabalho 
de professores e professoras fica ainda mais 
evidente. A Educação Escolar é essencial ao 
desenvolvimento humano e da sociedade”, 
afirma o presidente do sindicato.

A ACP segue defendendo os direitos 
dos trabalhadores e cobra respeito à Educa-
ção Pública e seus profissionais. O sindicato 
destaca ainda a força e união da categoria, 
que mantém o foco na luta em prol de uma 
educação pública gratuita, inclusiva, demo-
crática e de qualidade, assim como na ga-
rantia dos direitos dos trabalhadores.

Ao longo da crise desencadeada pelo 
novo coronavírus, o sindicato tem apoiado 
projetos e ações por meio de instituições, 
entidades de classe e movimentos da socie-
dade civil organizada.

“Honrando seus 68 anos de luta em de-
fesa da Educação Pública, dos trabalhadores 
e da democracia, a ACP segue defendendo 
os ideais libertadores e transformadores que 
advêm do conhecimento e da união dos 
que sonham com um Brasil maior, melhor e 
mais justo para todos os brasileiros e brasi-
leiras”, finaliza Zélia Aguiar.

ACP- Desde 1952, nossa luta não para!



Nossa Luta Não Para!#EMDEFESAnovoFundebPERMANENTE
#FIQUEEMCASA
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O ENSINO E A APRENDIZAGEM ENTRE A 
“HOMESCHOOLING E AS TECNOLOGIAS”: 

currículo versus pandemia

E
m 9 de março, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) reconhe-
ce a Covid-19 como uma epidemia 
com características globalmente 
desiguais. Após 114 países serem 

atingidos pela doença, em 11 de março a 
OMS declara o novo coronavírus como 
uma pandemia. Nessa data, a principal re-
comendação da organização indicava a 
testagem em massa e definição de medidas 
de isolamento para evitar o crescimento de 
transmissão.

Na definição dessas medidas, a esco-
la encontrou-se atingida1 em suas especi-
ficidades, uma vez que não transmite so-
mente o conhecimento, mas, também, se 
apresenta com um espaço de organização 
das experiências dos alunos, centradas nos 
detalhes das culturas escolares imbricadas 
nos hábitos, na dissipação do tempo, na 
sincronia ou dicotomia de ações, na mul-
tiplicidade de práticas para o desenvolvi-

mento do currículo em sua pluralidade. 
Dito de outro modo, como lugar em que se 
desenvolvem subjetividades e relações dos 
sujeitos entre si e com o tempo e o espaço 
experimentados, com o objetivo de desen-
volvimento curricular.

Mas, a essa mesma escola, particu-
larmente a pública, não foi confiada, em 
termos práticos, a construção de proces-
sos decisórios sobre quais procedimentos 
adotar, quando o isolamento se interpôs e, 
diante dele, repensar o espaço já não mais 
determinado por normas, costumes, ex-
pectativas e padrões organizados coletiva-
mente entre gestores, professores e alunos.

Em meio a isso, assistimos a sobrepo-
sição de preocupações professadas pelos 
administradores dos sistemas, no caso das 
formas de oportunizar o acesso ao conhe-
cimento, colocando em curso o ensino à 
distância na perspectiva de manutenção da 
rotina de aprendizado; dos profissionais e 

pesquisadores da educação, nas formas de 
respeitabilidade do direito à educação em 
igualdades de condições2 e a reorganiza-
ção do calendário escolar3 e; das famílias, 
que sempre foram educadoras e presentes 
nas ações escolares, diante da escolariza-
ção em casa, uma versão alterada da ho-
mescholing.

Vale dizer que a homeschoolling está 
proposta para a formação letrada dos fi-
lhos, realizada por pais ou especialistas 
contratados como responsáveis, em res-
posta à aversão ao que se ensina nas esco-
las, ou mesmo ao método praticado. Mas, 
no atual momento, apenas alicerçado na 
perspectiva de minimizar o impacto da per-
da de aulas durante os meses de isolamen-
to, em práticas de ensino construídas sobre 
um ideal de aprendizagem mantido em um 
outro modelo escolar.

Esse outro modelo transformou as 
relações de ensino e aprendizagem, antes 
entendidas, de um lado, como próprias do 
currículo nos seus processos de seleção e 
organização do conhecimento considera-
do legítimo e cujo acesso está garantido a 
todos e; de outro, fomentadas pela didáti-
ca, circunscrita ao trabalho do professor, à 
sua atuação no espaço de tradução e po-
pularização da cultura.

Neste momento pandêmico, essas re-
lações ultrapassam o currículo e a didática, 
desconstruindo as práticas curriculares4, 
centrando-as em atividades em contrapo-
sição aos conhecimentos dos alunos, bem 
como aos seus interesses, que são impres-
cindíveis para o trabalho do professor, par-
te do material que informa o ponto de par-
tida na abordagem do conhecimento das 
disciplinas.

Agora a relação entre o currículo e a 
didática, encontra-se transitando do qua-
dro- de-giz para a tela de computador, de 
celulares, de tablets e/ou de televisores, 
praticadas por um adulto responsável (no 

1. Medida Provisória (MP) n. 934, de 1º/4/2020, flexibiliza, excepcionalmente, o cumprimento dos 200 dias no calendário letivo de 2020. Contudo, não reduz a exigência de 
800 horas da chamada carga horária letiva.
2. A igualdade de condições pressupõe o reconhecimento, por parte das instituições de ensino, da existência da desigualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola e, neste caso específico, para o acesso e uso de tecnologias.
3.Assegurar a reposição das aulas e atividades de modo presencial, logo que a pandemia esteja superada e as condições sanitárias o permitam, como o melhor modo de ga-
rantir o acesso à educação, em igualdade de condições a todos, ainda que para tal seja necessário que as atividades do ano letivo de 2020 sejam estendidas até 2021 (Parecer 
n.5, 28 de abril de 2020, Conselho Nacional de Educação).
4 Entendo a organização do currículo em múltiplas dimensões, prescritivas e ativas, constituídas historicamente, colocando em foco a relação entre reformas 
educativas e práticas escolares. As práticas curriculares congregam, então, as determinações da política educacional e de práticas que orientam e projetam o 
trabalho na instituição no desenvolvimento do processo de produção do conhecimento escolar (SILVA, 2018).



caso da educação básica) hipoteticamen-
te com “quase” nenhuma experiência de 
docência e; de diversos adultos (no ensi-
no superior), mantendo-se o rito da sala 
de aula presencial. Desenvolvendo-se em 
outros espaços, sem os outros, sem as ca-
deiras enfileiradas, adquirindo outra identi-
dade, não mais definida pelos nomes, mas 
por uma letra, fotos, ou vídeos “caseiros” 
projetados para a “escolarização virtual” na 
forma de ensino à distância.

Torna-se, necessário diferenciar esco-
larização virtual de escola virtual, especial-
mente, para solucionar conflitos e integrar 
papéis. Escolarização virtual caracteriza-se 
pelo uso de tecnologias para operar estra-
tégias de aprendizagem, métodos de en-
sino, avaliação do rendimento escolar e, 
formatada por fragmentação dos tempos 
virtuais em horas aulas, indeterminados 
e distantes da função curricular (empíri-
ca, oculta e subliminar) e; a Escola Virtual, 
ainda, carente de discursos que vão além 
da relação espaço e tempo, capaz de pro-
blematizar os processos de sujeição e roti-
nização dos conhecimentos às ferramen-
tas propostas, expresso no seu currículo e 
nas práticas adotadas por seus professores 
como “práticas curriculares”.

Dito isso, ressaltamos que tal esco-
larização vem sendo desenhada desde as 
discussões sobre a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC,2017) e, antes delas, no 
delineamento do Sistema de Avaliação do 
Educação Básica (SAEB), quando incursio-
nam pela preocupação com os materiais de 
ensino e/ou didáticos e sua falta de “mo-
dernização”. Modernização em contrapo-
sição aos impressos e aliada às tecnologias 
da informação e comunicação (TIC).

Em que pese tal desenho, nos moldes 
atuais não encontramos significativas aná-
lises sobre o desenvolvimento curricular 
por plataformas e seu alinhamento com os 

padrões de aprendizagem adotados pelas 
escolas. Mas, existem, outras e contun-
dentes análises sobre como as escolas não 
se apropriaram da ferramenta de ensino à 
distância, cujo requerimento perpassa pelo 
planejamento, pelo acompanhamento e 
pela avaliação processual das atividades.

Isto posto, cabe ao poder público, em 
relação às suas escolas, garantir o acesso 
de todos/as ao ensino (estudantes e pro-
fissionais da educação) e em condições 
isonômicas, a fim de assegurar o padrão 
de qualidade universal da educação exigi-
do pelo art.206, VII da Constituição (1998) 
e art. 3º, IX da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (1996).

A par disso, parece que os preceitos 
e princípios da gestão democrática foram 
secundarizados, pois além das escolas, as 
famílias, também, foram envolvidas em di-
ferentes programas, realizados pelas redes 
de ensino, sem o pleno conhecimento e 
consentimento de todos. Os pais trans-
formados em professores e os professo-
res em verdadeiros youtubers que, para se 
aproximar dos estudantes, realizam vídeos 
e transmissões ao vivo para “ajudar” no en-
tendimento das disciplinas.

De uma decisão tomada unilateral-
mente, as práticas parecem recuperar uma 
história que já entendíamos ultrapassada, 
isto é, mecanismo de controle do indivíduo 
em nome de preocupações com o pro-
cesso pedagógico e, não necessariamente 
com o currículo, pois esse depende mui-
to das relações entre professores, alunos e 
conhecimentos.

Portanto, nem na condição de homes-
choling, ou por meio de distintas tecnolo-
gias para o ensino à distância em tempos de 
pandemia, o currículo tampouco o ensino e 
as aprendizagens estão isentos das dificul-
dades para determinar um padrão mínimo 
de qualidade que seja comum, sobretudo 

em relação ao aparecimento de conteúdos 
curriculares novos, já que os envolvidos, de 
forma improvisada, não dispõem de instru-
mentais compatíveis para garantir o ensino 
tampouco a aprendizagem.

E, diante disso, o currículo, não pode 
sucumbir às improvisações didáticas, pen-
sadas fora do espaço escolar e proposta 
para ele, sob pena do não acesso ao “co-
nhecimento poderoso”5, dos alunos e pro-
fessores não usufruírem e exercerem dos 
seus próprios direitos, finalizado em uma 
espécie de sensação de que ele sobreviveu 
ao fracasso dele próprio.
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FORUMEI-MS

CRIANÇAS E FAMÍLIAS CONSTRUINDO 
TEMPOS PARA EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA 

EM TEMPOS DE PANDEMIA

C
rianças e adultos (pais e profes-
sores) juntos numa mesma ciran-
da que tem como pano de fun-
do a pandemia do Coronavirus, 
ou da Covid-19. O mundo virou 

de ponta cabeça, todos os envolvidos com 
a educação das crianças foram chamados a 
tomar decisões que estão se pautando, em 
grande medida, na urgência do quadro que 
se apresenta no cenário nacional da pande-
mia. No entanto, em todos e quaisquer mo-
mentos não podemos perder de vista quem 
são as crianças enquanto sujeitos de direitos 
e que, independentemente da conjuntura 
nacional, precisam ser respeitadas.

Esses direitos foram historicamente 
conquistados e se expressam na Convenção 
dos Direitos das Crianças (1989), Constitui-
ção Federal (1988), Estatuto da Criança e do 
Adolescente (1990), Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (1996), Política Na-
cional de Educação Infantil (2005), Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Infan-
til (2009) e Lei do Marco Legal da Primeira 
Infância (2016), dentre outras. Desse modo, 
não podemos negligenciar, num momento 
tão delicado, em que o estatuto legal e nor-
mativo deixa claro qual é o espaço das crian-
ças no contexto educacional.

Mas, para além dos parâmetros de nor-
matividade, existem sujeitos, as crianças, 
que passaram grande parte de suas vidas e 
de seus dias dentro das instituições de Edu-
cação Infantil e têm seus professores como 
referência cotidiana no processo educativo. 
O distanciamento social, que se deu em ra-
zão da pandemia rompeu, de forma abrupta, 
com as relações e os vínculos construídos 
entre as crianças e seus pares e as crianças 
e professores. Elas passaram a viver seus 

dias de forma mais intensa com suas famí-
lias, sem ter, no entanto, a continuidade dos 
processos de aprendizagem vividos nas ins-
tituições educativas.

Quais referências não podem ser perdi-
das? Em que implica essa situação?

A referência primeira é de que a Edu-
cação Infantil se realiza de forma presencial, 
numa relação estabelecida entre crianças e 
professores, pessoas fundamentais no pro-
cesso de desenvolvimento da aprendizagem 
infantil. Portanto, o que se efetiva agora é 
uma

reconfiguração da relação familiar, em 
que as famílias são levadas a criar circuns-
tâncias práticas de atividades interacionais e 
lúdicas, sem, no entanto, substituir os pro-
fessores, e de maneira a realizar um papel 
para que as crianças possam dar continuida-



de ao desenvolvimento, fortalecendo as di-
mensões cognitiva, afetiva e sócio emocio-
nal no contexto familiar.

Tal situação implica no reconhecimen-
to ético das famílias de que compete às ins-
tituições educativas e aos professores cuidar 
e educar seus filhos e que, neste momen-
to, devem exercer o papel de pais, que es-
tão mais atentos ao momento atual, ou seja, 
durante o período de pandemia, a rotina fa-
miliar está sendo alterada e a vida de todos 
mas, especialmente das crianças foge ao 
que havia se constituído como normalidade, 
pois estão experimentando uma reorgani-
zação dos seus tempos e espaços, vivendo 
integralmente em casa.

Os pais enfrentam muitos desafios, 
dentre eles está o de explicar às crianças o 
que está acontecendo e, principalmente, 
são demandados criar circunstâncias em 
que as crianças possam viver experiências 
diversas, brincar. Aprender, investigar e inte-
ragir em casa e com seus familiares. Assim, 
os pais encontram-se diante de um período 
que exige cuidados e atenção redobrada ao 
desenvolvimento infantil.

Importante ressaltar que não se pode 
perder de vista que as crianças, que frequen-
tam as instituições de Educação Infantil, têm 
uma característica que lhes é muito pecu-
liar, e que precisa ser valorizada por todos da 
família, elas são eminentemente lúdicas, ou 
seja a ludicidade é uma característica intrín-
seca a todas as crianças, independentemen-
te de classe social e etnia.

Ao reconhecê-la como primordial na 
vida das crianças, cabe-lhes, então, criar, 
para e com as crianças, momentos em que a 
brincadeira seja a mediadora dos processos 
vividos com as crianças em seus cotidianos, 
de maneira que a mesma favoreça na com-
preensão do momento vivido e, ao mesmo 
tempo, oportunize às crianças interagirem 
com os adultos em situações próprias de 
brincar e de realizarem aprendizagens im-
portantes à sua formação.

Cabe ressaltar que o “Brincar faz parte 

da vida da criança. É brincando que ela inicia 
sua interação com o mundo, estabelecendo 
formas de comunicação, relacionamento e 
experimentação. O brincar é atividade cons-
tante e natural, que estimula o aprendizado 
e a apreensão de valores culturais e sociais”.

O brincar infantil é um processo de ati-
vidade intelectual que promove o conheci-
mento da realidade pela criança, sendo as-
sim, reitera-se que, por meio do brincar, a 
criança explora o mundo em que está inse-
rida, atribuindo, de modo efetivo, significado 
aos conhecimentos vividos e adquiridos.

Os familiares de crianças da Educação 
Infantil e, mesmo dos primeiros anos do En-
sino Fundamental, precisam compreender 
que a brincadeira é uma forma privilegiada 
das crianças se apropriarem, expressarem, 
representarem, compreenderem e trans-
formarem o mundo. Desse modo, ao rea-
lizarem ações de cuidado e educação das 
crianças pequenas devem ampliar o olhar 
para a valorização das diferentes formas de 
brincar, pois nesse contexto estarão criando 
situações de ricas aprendizagens para elas.

Essas situações devem ser valorizadas 
pelos pais e adultos que estão nesse mo-
mento com as crianças, e precisam incluir-
-se nas atividades, partilhar experiências, 
reconhecer a oportunidade de observar e 
intervir, criando interações que promovam 
conhecimentos novos, propor novas situ-
ações, ensinar novas e outras brincadeiras, 
potencializar e ampliar as experiências.

Nesse momento tão importante de 
descobertas dos potenciais infantis, de re-
descoberta e valorização das relações fa-
miliares, de valorização das crianças como 
sujeitos lúdicos e de redescoberta do valor 
da infância, sugerimos:

Dialoguem com os professores das 
crianças, para que eles possam dar dicas, 
sugerirem, proporem atividades que são in-
teressantes e impxortantes para elas, valori-
ze-os, até porque, dentro em breve, eles es-
tarão novamente como os seus filhos;

Organizem espaços e tempos que res-

peitem as crianças e suas necessidades físi-
ca, mental, motora e afetiva;

Oportunizem brincadeiras, em que a 
criança reflita acerca de sua realidade, ad-
quirindo conhecimentos;

Promovam situações de desenvolvi-
mento do pensamento e da imaginação, pois 
quando ela brinca sozinha ou com alguém, 
ela age fisicamente e interage verbalmente; 
reflete sobre a realidade, transformando-a 
ativamente, criando, inventando;

Permitam que o brincar combine a re-
alidade e a fantasia, participando das brin-
cadeiras, do faz de conta criado por elas e 
deem asas à imaginação;

Assumam com tranquilidade que preci-
sam pesquisar para aprenderem e pesquisem 
com elas, assim todos aprendem juntos;

Acessem links que proponham brinca-
deiras possíveis para adequação do espaço 
doméstico em que as famílias e crianças es-
tejam seguras;

Acessem vídeos de contação de histó-
rias – momento literatura infantil em casa; 
Acessem filmes infantis – momento cinema 
em casa;

Acessem os links como, por exemplo, o 
do Cardápio das Brincadeiras;

Considerando a ternura das crianças, 
quando elas chamarem vocês “vem brincar 
comigo?

Não hesitem, brinquem com elas!!

Acreditamos que tudo passará, mas sem 
dúvida aprenderemos muito com as crian-
ças e sairemos mais sensíveis com o apren-
dizado que elas nos proporcionam pela for-
ma como elas crescem, desenvolvem e se 
entendem com e no mundo!

E, finalmente, queremos afiançar que, 
o que as crianças da Educação Infantil mais 
precisam nesse período em que estão em 
casa é de pais, que sejam efetivamente pais, 
e dos professores elas precisarão quando es-
tiverem de volta nas instituições educativas!
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SAÚDE PSÍQUICA DE
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
EM MEIO À PANDEMIA
DA COVID-19

A 
chegada da pandemia do CO-
VID-19 modificou a rotina da 
maioria dos brasileiros. Traba-
lhadores fazendo quarentena, 
home office, o afastamento de 

entes queridos para proteção e o excesso 
de informações pela internet, têm gerado 
efeitos psicológicos negativos na popula-
ção. Essas mudanças causam impacto na 
saúde mental pelo desdobramento da cri-
se.  Pessoas que não têm histórico de pro-
blemas de saúde psíquica, de repente, es-
tão enfrentando dificuldades para dormir, 
se concentrar e seguir com suas vidas co-

1. Profa Dra, titular de Psicologia da Universidade Católica Dom Bosco- UCDB
2. Prof MSc, doutorando em Psicologia da Universidade Católica Dom Bosco- UCDB

tidianas normais. Aqueles com histórico de 
ansiedade e transtorno obsessivo compul-
sivo viram seus sintomas se exacerbarem 
com as notícias do COVID-19.

Questões psicossociais influenciam 
a saúde e o bem-estar do indivíduo e do 
grupo, advindos dos aspectos psicológicos 
do indivíduo, e da estrutura e função da or-
ganização do trabalho. Incluem também 
aspectos sociais (interações intragrupos), 
culturais (métodos de resolução de con-
flitos), e psicológicos (atitudes, crenças e 
traços de personalidade). Neste momento 

também estão relacionados à magnitude 
da epidemia e ao grau de vulnerabilidade 
em que a pessoa se encontra no momento.

As funções psicossociais do trabalho 
em educação estão relacionadas às con-
dições do ambiente e do trabalho em si, 
sendo que o trabalho enfatiza o senso de 
pertencimento do indivíduo, a sua organi-
zação de tempo para realizações das tare-
fas, a identidade social na qual o indivíduo 
se enquadra em um determinado grupo 
social, contudo, o trabalho se torna central 
na constituição de pessoas, ainda consi-



derada a consolidada representação social 
das atividades ligadas à educação.

A parada total, de isolamento/distan-
ciamento social, criada recentemente pela 
COVID-19 gerou a demanda de diversos 
profissionais (inclusive da educação) de 
trabalhar em casa. Para tanto, é necessá-
rio o estabelecimento de uma nova rotina 
com definição clara de horários de trabalho 
e de horários para outros afazeres, como 
descanso, atividades domésticas e de lazer. 

O home office, trabalho remoto, ou 
teletrabalho, permite uma flexibilidade de 
horário, que se não for bem gerenciado 
pode ocasionar sobrecarga de trabalho. 
Um local mais reservado na casa e o es-
tabelecimento de rotinas de trabalho tor-
nam-se essenciais para estabelecer uma 
fronteira entre o trabalho e a vida pessoal.

A preocupação com a saúde se soma 
ao medo de perder o emprego ou renda. 
Trabalhadores da educação (professores 
e técnicos-administrativos) em razão da 
suspensão das aulas precisam lidar com a 
pressão de adaptar-se a ferramentas virtu-
ais, preparar atividades que estimulem os 
alunos e estar disponíveis para esclarecer 
dúvidas. A rápida disseminação das novas 
tecnologias de informação e comunicação 
reformularam elementos significativos dos 
meios e das condições de trabalho. Torna-
-se imprescindível considerar as variáveis 
de percepção do trabalhador, pois o tele-
trabalho pode ser caracterizado pela forma 
de produção não presencial, que engloba 
flexibilidade de tempo, espaço e comuni-
cação. Nesse sentido, é relevante o cui-
dado com os trabalhadores da educação, 
uma vez que estes têm alta responsabilida-

de social para a formação de indivíduos e 
transformação social, política, econômica, 
técnica e científica a nível local, regional e 
global. Os profissionais da educação como 
trabalhadores de outras áreas, estão susce-
tíveis a desenvolverem doenças relaciona-
das ao trabalho, possuindo vários fatores 
que podem desencadear este tipo de ado-
ecimento (MINARI, GUIMARÃES, 2019).

Assim, deve-se estar atento à saúde 
psíquica, dada a sua complexidade e mul-
tifatorialidade de causas, destacando os 
inúmeros transtornos mentais causadores 
de afastamentos na contemporaneidade 
e os quadros causados ou potencializados 
pela pandemia e como a partir do conhe-
cimento podemos trazer luz aos colegas, 
profissionais do ensino, para frente a uma 
situação ímpar como essa, identificar for-
mas de prevenir, favorecer ou orientar à 
saúde e segurança psíquica dos trabalha-
dores (BORGES, GUIMARÃES, SILVA, 2013; 
GUIMARÃES et al, 2015).

Para tentar prevenir parte desses im-
pactos deve-se buscar: informações con-
fiáveis sobre as questões de saúde; utilizar 
a tecnologia ao próprio favor – tanto para 
atualização do conhecimento quanto para 
manter contato com colegas de trabalho, 
amigos e familiares; respeitar as caracterís-
ticas individuais das pessoas da casa – es-
tabelecer regras de convivência, conversar, 
realizar atividades coletivas (jogos, filmes e 
outras atividades de lazer); empatia e soli-
dariedade, pois o mundo todo foi atingido 
e não devemos ser preconceituosos e es-
tabelecer práticas excludentes; proteger e 
apoiar os outros ajudando-os em seus mo-
mentos de necessidade. Por exemplo: tele-

fone para seus vizinhos ou pessoas em sua 
comunidade que precisam de assistência 
extra.
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