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RESUMO  
A presente pesquisa tem como objetivo compreender a relação família 
e escola no contexto de pandemia Covid-19, decretada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) em março de 2020, e os impactos da mesma 
para o desenvolvimento integral da criança dentro do espaço escolar. 
Visto que o isolamento social, necessário para a redução da 
disseminação do vírus, extremamente letal, não permitiu que as 
crianças frequentassem as escolas ao longo dos dois primeiros anos de 
pandemia. Assim sendo, foi necessária uma reformulação na maneira de 
ensinar por parte dos professores e uma maior colaboração por parte 
dos familiares. Essa situação esbarra em diversos aspectos da questão 
social das famílias e escolas brasileiras, levando em consideração sua 
história e sua contemporaneidade, além de instigar maneiras de 
reverter os impactos da pandemia Covid-19 perante a educação da 
infância brasileira. 

 
Palavras-chave: Educação Infantil; Desenvolvimento Integral; Família-

escola. 
 

ABSTRACT 
The present research aims to understand the family and school 
relationship in the context of the Covid-19 pandemic, decreed by the 
World Health Organization (WHO) in March 2020, and its impacts on the 
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integral development of the child within the school space. Since social 
isolation, necessary to reduce the spread of the extremely lethal virus, 
did not allow children to attend schools during the first two years of the 
pandemic. Therefore, it was necessary to reformulate the way of 
teaching by the teachers and a greater collaboration on the part of the 
family members. This situation comes up against several aspects of the 
social issue of Brazilian families and schools, taking into account its 
history and contemporaneity, in addition to instigating ways to reverse 
the impacts of the Covid-19 pandemic on Brazilian childhood education. 

 
Keywords: Childhood education; Integral Development, Family-School. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A necessidade da escrita desse trabalho ocorreu através da indagação sobre o papel da 

escola e da família perante o desenvolvimento integral das crianças, entendendo-se por 

desenvolvimento integral aquele que abrange não apenas os seus aspectos cognitivos, mas 

também seus aspectos sociais, afetivos, relacionais, emocionais e físicos.  

Uma atenção especial para o desenvolvimento integral deve ser dada sobretudo no 

momento inicial do desenvolvimento dos seres humanos como indivíduos sociais: a infância. 

Momento em que as crianças estão começando a entender o mundo, a se entenderem como 

parte dele e descobrindo sentimentos e sensações.  

A criança precisa de auxílio e respaldo para entender seus sentimentos. O que eu estou 

sentindo? Raiva? Tristeza? Felicidade? Saudade? E esse entendimento necessita da presença 

de um adulto que preste atenção nesta criança, que a coloque como prioridade e que 

principalmente a escute, abrace e oriente suas sensações e seus sentimentos.  

A família é o primeiro contato da criança com a sociedade e a escola, o segundo; dessa 

forma, ambas precisam caminhar juntas para o desenvolvimento integral das crianças, um 

diálogo constante precisa ser travado entre elas, contudo, sabe-se que a parceria entre as 

mesmas possui e sempre possuiu diversas dificuldades e entraves a serem superados.  

Dificuldades e entraves estes que se agravaram ainda mais pelo contexto de pandemia 

Covid-19, enfrentada pelo mundo desde março de 2020, na qual o vírus “Sars Cov 2”, causa uma 

síndrome respiratória grave e levou milhares de pessoas à morte em todo o mundo. Diante 

desta situação a rotina de todos teve que ser modificada e adaptada para o enfrentamento da 

pandemia e a tentativa de conter a transmissibilidade do vírus. 
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O contexto pandêmico exigiu um isolamento social e o fechamento das escolas, 

portanto a educação foi um dos setores que sofreram mudanças drásticas, fazendo com que 

estratégias precisassem ser tomadas para a continuação das atividades escolares. A opção 

escolhida foi continuar o ensino por meio das atividades remotas em todas as etapas, desde a 

Educação Infantil até o Ensino Superior, através da primeira portaria do Ministério da Educação, 

de Nº 343, de 17 de março de 20203, que dispunha sobre a substituição das aulas presenciais 

por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus – 

Covid-19. 

Assim sendo, a presente pesquisa tem a intenção de analisar como se deu a relação 

família e escola na Educação Infantil, dentro do contexto de pandemia Covid-19 e os impactos 

que o isolamento social trouxe para o espaço escolar, para as famílias e para o desenvolvimento 

integral das crianças. 

Essa análise foi feita através de uma pesquisa de campo realizada por meio de um 

questionário semiestruturado o qual foi base para a entrevista com profissionais da Escola 

Municipal de Educação Infantil (EMEI) do município de pequeno porte estudado, o nome do 

município e da escola não serão citados neste trabalho a fim de proteger o sigilo das 

participantes da pesquisa. 

A entrevista foi realizada em grupo, de forma presencial com as profissionais da referida 

escola, sendo elas: duas professoras, uma do Jardim I, que dá aula para crianças de 4 anos, e 

outra do Jardim II, que dá aula para crianças de 5 anos, a coordenadora pedagógica e a diretora 

da Educação Infantil Municipal. As falas foram gravadas em áudio, com a autorização das 

participantes, as quais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unesp, campus de Franca. 

Os nomes das participantes foram substituídos por nomes fantasias de deusas gregas, 

sendo elas: Atena4, Afrodite5, Ártemis6 e Gaia7. Levando-se em consideração que todas as 

 
3 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/PRT/Portaria%20n%C2%BA%20343-20-mec.htm. 
4 A deusa Atena possui muitos atributos e é relacionada à sabedoria, arte e criação. Além disso, seu nome está 
associado à guerra e à justiça. 
5 Afrodite é uma deusa que traz como símbolos a beleza e o amor. 
6 Ártemis é a divindade da caça, da vida selvagem e da Lua. Ela também era parteira, e por isso protegia os jovens 
e as crianças. 
7 Gaia é a deusa primordial da Terra. Sua origem ocorre quando o caos universal encontra a ordem. 
Fonte: Toda matéria. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/deusas-gregas/. Acesso em: 30 nov. 2021. 
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entrevistadas são mulheres, as quais desde os primórdios tomam a linha de frente da educação, 

anteriormente relacionada ao cuidado, mas que atualmente representa um espaço de 

possibilidades, de transformações, de conhecimentos e de muita luta.  

A entrevista coletiva é interessante pela possibilidade de trocas de informações, 

percepções e vivências entre os participantes, o que não seria possível na pesquisa individual. 

“Esse instrumento tem sido empregado em pesquisas qualitativas como uma solução para o 

estudo de significados subjetivos e de tópicos complexos demais para serem investigados por 

instrumentos fechados num formato padronizado” (Banister, et al., 1994 apud Szymanski, 

2018).  

A intenção da pesquisa de campo foi obter acesso às percepções das participantes sobre 

a Educação Infantil atual, o desenvolvimento integral da criança, e a família contemporânea, 

assim como sobre as experiências vivenciadas pelas profissionais dessa etapa da educação 

durante o período de pandemia Covid-19, quais foram os desafios e as dificuldades, como foi a 

relação das famílias durante as aulas remotas e como está sendo o processo de volta às aulas, 

sempre em um processo reflexivo e coletivo. 

 

2 DESAFIOS, DIFICULDADES E PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CONTEXTO 

PANDÊMICO 

 

A pandemia Covid-19 causou impactos inquestionáveis sobre todas as facetas da vida 

da sociedade do século XXI. A Educação Infantil brasileira foi uma das parcelas afetadas por ela; 

portanto, nosso objetivo neste momento é entender como esse impacto se deu e quais são os 

desafios que os profissionais da educação dessa faixa etária enfrentaram ao longo dos dois 

últimos anos, assim como as estratégias para o enfrentamento dos desafios que nos serão 

postos a partir de agora. 

Segundo Oliveira, a situação de pandemia começa em um momento no qual as novas 

bases curriculares da Educação Infantil estavam começando a serem aplicadas de fato, bases 

que fortalecem a quebra de paradigma dessa etapa da educação, anteriormente vista apenas 

como um espaço de cuidado, assistencialista e atualmente considerado importante para o 

desenvolvimento e formação dos indivíduos sociais. 
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A necessidade do isolamento social bateu à porta justamente quando as novas 
disposições da Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil começavam 
a serem trabalhadas nos sistemas de ensino. Em 2017, a BNCCEI trouxe mudanças 
importantes, apontando direitos e objetivos de aprendizagem para bebês e crianças 
pequenas – um paradigma, muito diferente da concepção assistencialista ou 
preparatória que marcou a Educação Infantil em nosso país. O período de 
aproximação, conhecimento e apropriação desse novo referencial chocou-se, então, 
com a pandemia. (OLIVEIRA, 2020, p. 3). 

 

A pandemia Covid-19 influenciou e abalou sem dúvidas tanto os espaços públicos 

quanto os privados, as relações sociais e as relações familiares. Além de também ter mudado 

de maneira drástica a situação dos professores brasileiros, que se viram em uma situação na 

qual precisariam pensar em estratégias, rever suas maneiras de ensinar e em um momento de 

extrema tensão e ansiedade pela qual todo o mundo passava.  

Levando esses fatos em consideração, exporemos neste momento os resultados da 

entrevista, onde as participantes contam um pouco dos desafios enfrentados pela categoria 

profissional, pelas famílias e pelas próprias crianças.  

Gaia, que possui formação pelo magistério e posteriormente graduação em pedagogia, 

e especialização em Educação Infantil, trabalha há 25 anos na EMEI estudada e atua há 3 anos 

na direção da mesma escola.  

Atena, com a mesma formação que Gaia, trabalha há 27 anos na área da Educação 

Infantil, também dentro da EMEI estudada, e há 12 anos na área do Ensino Fundamental I, o 

qual abarca crianças de 6 aos 10 anos de idade. Atualmente é professora de duas turmas, uma 

da Educação Infantil, de crianças de 5 anos, e outra do Ensino Fundamental I.  

Afrodite, formada também pelo magistério, posteriormente graduada em Letras, 

trabalhava como professora de português do Ensino Fundamental II, o qual abarca a faixa etária 

dos 11 aos 14 anos e atua há 16 anos na área da Educação Infantil, completando sua formação 

com a complementação pedagógica necessária para atuar como pedagoga. Atualmente é 

professora da Educação Infantil para crianças de 4 anos. 

Ártemis, formada em pedagogia, trabalha como professora na escola estudada há 14 

anos, atuando há 10 anos como coordenadora pedagógica da Educação Infantil e com 8 anos 

de experiência profissional como professora do Ensino Fundamental I.  
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Assim sendo, a pesquisadora traz a questão sobre como o desenvolvimento integral da 

criança é visto pelas participantes da pesquisa, como elas o percebem. Ao passo que Atena 

respondeu chamando a atenção para o fato de que todos os aspectos que envolvem a criança 

irão interferir no seu desenvolvimento:  

 

“É tudo está interligado né, quando algo não vai bem no social, vai refletir também no 
cognitivo, ou vice-versa, no cognitivo vai refletir no social, às vezes na família não, mas 
com os coleguinhas. Então tudo está interligado” (Atena). 

 

Afrodite, nessa questão, traz luz para a tecnologia, que atualmente e principalmente em 

um contexto pandêmico, reflete de maneira importante o desenvolvimento integral das 

crianças, principalmente no que diz respeito à sua concentração. 

 

“[...] E eu vejo, de uns anos pra cá, esses problemas aumentando, porque por exemplo, 
a criança hoje, com o que ela brinca? Com o celular. Então ela começou a ter outros 
déficits de atenção, no processo de aprendizagem, na coordenação da escrita. Acho 
que isso também reflete” (Afrodite).  

 

Percebe-se também o fato de que a concentração está intimamente ligada à impaciência 

das crianças, potencializada pela tecnologia que ocasiona a ansiedade e a possibilidade de se 

ter tudo na mão na hora que quer, fazendo com que eles não consigam se concentrar por 

grandes períodos em atividades simples.  

 

“E é algo que eu percebo também que mudou muito, é que as crianças... a gente sabe 
que quanto menor, menos tempo elas conseguem se concentrar em uma atividade. 
Mas eu percebo que esse tempo vem diminuindo cada vez mais. Por exemplo, eles vão 
fazer um desenho e em dois minutos “Tia, acabei”. Ou vai fazer outra atividade, “Tia, 
acabei”, porque no celular é assim: eles tão vendo um vídeo, eles não têm paciência 
de ver até o fim, eles já vão nas outras opções de vídeos que têm, já clicam nelas e 
começam outro. Aquilo não interessou, eles já vão pro outro. Eles não têm mais 
paciência” (Atena).  

 

Nesse momento da entrevista, as participantes trazem uma pauta bastante pertinente 

no século XXI, que é o quanto as telas refletem e muitas vezes, mais prejudicam do que 

otimizam o desenvolvimento integral da criança, apesar de a tecnologia ser uma ferramenta 

importante e ter contribuído demasiadamente para a educação no período de pandemia Covid-

19, ela é uma faca de dois gumes. 
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Durante o período pandêmico observou-se um uso massivo das telas por todas as 

parcelas da população, em qualquer idade, exatamente pelo fato de que todos os tipos de 

relações sociais, o contato físico, a conversa face a face nos foi tirado e a fonte de distração, de 

prazer e até mesmo de contato social, mesmo que apenas virtualmente, que nos restou, foram 

as telas. 

Inclusive as atividades remotas, utilizando-se telas de computadores e celulares, foi a 

opção encontrada pela educação para que fosse possível a continuidade do processo de 

aprendizagem durante o período de pandemia, causando indagações aos profissionais da 

educação sobre como realizar as atividades de uma maneira que não sobrecarregasse as 

crianças e também não aumentasse ainda mais seu tempo de exposição às telas.  

 

A questão da exposição das crianças às telas, fator de questionamento intenso tanto 
de profissionais da saúde e educação quanto das famílias com relação às propostas 
remotas para a Educação Infantil, também foi alvo de preocupação e reflexo sobre o 
que estávamos propondo para crianças entre 1 e 4 anos. De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e a Sociedade Brasileira de Pediatria, até os 2 anos as telas 
não são indicadas a não ser para contato com pessoas próximas que estão distantes. 
De 2 a 4 anos, não devem superar uma hora por dia, com conteúdo de alta qualidade 
e na companhia dos pais. (ABBUD, 2020, p. 21). 

 

Portanto, houve a necessidade de que os professores pensassem nas atividades que 

seriam transmitidas às crianças e em seus conteúdos, para que fossem interessantes e 

instigantes a elas, capturassem sua atenção e produzissem um processo pedagógico que 

possibilitasse desenvolvimentos e habilidades, que não as deixassem passivas em relação às 

telas, como os vídeos deixam. 

 

Dessa forma, a criança era colocada pelas propostas em posição ativa, e não passiva, 
por meio de atividades apropriadas e significativas para a faixa etária e para um grupo 
cujos interesses e características a professora ou o professor pôde conhecer no início 
do ano letivo. Assim, a qualidade da tela que foi oferecida nesse momento às crianças 
dependeu da escola e da atuação dos professores na seleção do que e como propor 
nos vídeos. (ABBUD, 2020, p. 22). 

 

As entrevistadas nos expõem o quanto o excesso de telas é prejudicial para o 

desenvolvimento integral das crianças, mesmo antes da pandemia, a geração atual já passava 
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muito mais tempo sobre elas do que interagindo socialmente, as brincadeiras são jogos 

eletrônicos, vão se perdendo habilidades importantes em consequência disso. 

A tecnologia também prejudica o processo das relações sociais, da interação, da 

convivência comunitária, dificuldade potencializado ainda mais pela pandemia Covid-19, na 

qual as crianças e os indivíduos sociais como um todo se tornaram cada vez mais individualistas, 

mais “fechados em seus próprios mundos”, ou no caso, em suas próprias casas, que são 

ambientes privados.  

As relações sociais fazem parte do processo de desenvolvimento integral do ser 

humano, da formação de seres sociais que saberão conviver socialmente, democraticamente, 

com respeito e empatia.  

 

Esse cenário atual, com a decorrente necessidade de distanciamento social, colocou-
nos em uma situação bastante desafiadora. Para as escolas, em especial as de 
Educação Infantil, o desafio que se apresentou foi realmente grande, pois a interação 
presencial, o olhar, o toque e o colo são aspectos indissociáveis do próprio papel 
educacional com crianças pequenas. (ABBUD, 2020, p. 6). 

 

A autora nos apresenta a importância das relações sociais para a formação das crianças 

em seres sociais, inclusive expondo que mesmo dentro das condições de pandemia e em um 

contexto de isolamento social, é valioso o momento em que os familiares se dispõem para 

passarem com os filhos e na qualidade desse tempo. Claro que precisamos considerar questões 

como a questão social que atravessa as famílias e muitas vezes compromete esse momento, 

contudo a presença e a parceria delas para o desenvolvimento das crianças pequenas são 

essenciais. Para a psicanalista Julieta Jerusalinsky, “a convivência é fundamental para moldar 

que adultos essas crianças serão amanhã. A gente precisa de gente para virar gente, pois é pela 

relação com o outro que uma criança se estrutura” (Abbud, 2020). 

A autora também propõe algo que refletimos ao longo de todo o trabalho: a necessidade 

de se quebrar o paradigma de que é possível delegar todo o trabalho educacional para a escola, 

assim como não é possível delegar todo o trabalho para as famílias. O desenvolvimento integral 

da criança depende de ambas as esferas.  

Nesse momento surge a questão de que as atividades proporcionadas pelas professoras 

só eram passíveis de serem realizadas pelas crianças caso os pais proporcionassem essa ponte, 
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esse acesso, já que a faixa etária trabalhada ainda não possui autonomia para terem um celular 

próprio, nem mesmo o entendimento do que precisaria ser feito, sem o auxílio de um adulto.  

O que coloca a questão da participação familiar intrinsecamente ligada às atividades 

escolares realizadas, por esse motivo, a conversa toma o rumo da participação familiar a as 

dificuldades encontradas nesse contexto. 

Assim sendo, Afrodite nos apresenta quais foram as estratégias realizadas pela escola 

quando as famílias não possuíam os bens materiais necessários para a realização das atividades 

remotas, como celular ou acesso à internet Banda Larga, a fim de que o aprendizado das 

crianças não ficasse prejudicado por esse motivo.  

 

“No caso o que a escola fez: deixava o material aqui pras mães virem buscar, então se 
ela não tinha o meio de um jeito, a gente tentava fazer com que ela viesse pelo outro. 
Mas também tem a questão do interesse familiar, quando ela não tinha interesse 
nenhum ela não se preocupava em querer fazer, em querer buscar... Mas eu acho que 
a maioria tiveram uma boa participação” (Afrodite).  

 

As participantes da pesquisa concordaram em unanimidade que o interesse familiar era 

essencial para o processo de aprendizagem das crianças durante o contexto de pandemia Covid-

19. Contudo, Ártemis nos chama a atenção para uma questão importante a ser analisada a 

respeito do entendimento da família sobre o que o espaço escolar proporciona e qual a função 

dele, assim como o desentendimento de qual é a função familiar perante a educação dos filhos. 

 

“Mas ainda tá muito na cabeça das famílias que a educação escolar é apenas da escola, 
não é da família também” (Ártemis). 

 

O que a participante nos expõe é o fato de que as famílias não compreendem o processo 

pedagógico proporcionado pela escola, que elas ainda entendem a escola, principalmente a 

Educação Infantil, como um espaço apenas de cuidado, como era anteriormente e não de 

aprendizado. 

Esse foi um fator determinante para a dificuldade da realização das atividades pelas 

crianças, assim como na absorção do conteúdo passado pelas professoras, do aproveitamento 

pedagógico das atividades, porque como sabemos as composições familiares são distintas uma 

das outras e as realidades de cada criança também, assim como o material que elas possuem 
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para realizar as atividades, o espaço, o tempo, o auxílio dos pais. Na escola, todas possuem o 

mesmo espaço, os mesmos instrumentos e sobretudo, a professora com as habilidades 

necessárias para ministrar o ensino. 

 

Também foi necessário retomar que a escola é um lugar onde as crianças podem e 
apreciam vivenciar experiências diferentes das oferecidas em casa. [...] Essa mistura 
de contextos, presentes nas videochamadas, motivou a irritação e desorganização das 
crianças, além, claro, da própria novidade da situação, na qual os sinais de ser visto e 
escutado não estavam tão claros como nas interações presenciais (ABBUD, 2020, p. 
20).  

 

Abbud nos expõe acima o fato de que as videochamadas não transpassarem com 

concretude o momento em que as crianças estavam sendo ouvidas, entendidas e 

principalmente que o professor estava dando atenção para o que elas estavam expondo. Além 

também da questão da rotina, quando a criança não tinha a possibilidade de fazer as tarefas 

sempre no mesmo horário, no mesmo espaço, tudo isso é motivo para uma dificuldade no 

aprendizado e na apreensão do conteúdo, inclusive na desconcentração, irritabilidade e falta 

de paciência da criança, sobretudo na faixa etária que estamos estudando.  

Oliveira sintetiza as mudanças que a pandemia causou no processo educacional para os 

profissionais da Educação Infantil e também para os familiares dessas crianças, pois não há 

como negar que o período de pandemia foi um momento de muita tensão, ansiedades e 

preocupações. Havia preocupação dos pais pela saúde, pela questão econômica quando esses 

não possuíam trabalhos formais, o desemprego e a insegurança alimentar foram fatores que 

voltaram a crescer em ritmo frenético durante os anos de 2020 e 2021 no Brasil. 

 

A restrição de crianças e jovens ao ambiente familiar provocou os sistemas de ensino 
a apresentar propostas de continuidade do trabalho pedagógico em todas as etapas 
da Educação Básica por meio de atividades não presenciais durante o período de 
afastamento. [...] Em especial, incentivou-se a presença de tarefas em papel ou via 
computador, justificadas como “passagens de conteúdos”. Tais tarefas em geral 
ficavam sob os cuidados das mães que, com justeza, têm se queixado de não 
possuírem o equipamento ou os conhecimentos necessários para orientar seus filhos, 
além de estarem estressadas e preocupadas com os aspectos econômicos e de saúde 
nesta situação. (OLIVEIRA, 2020, p. 6-7). 

 

Através dessa ideia, podemos destacar que a compreensão da escola perante as 

dificuldades encontradas pelas famílias é extremamente necessária, não é retirar a 
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responsabilidade da família perante as atividades escolares e sua presença nesse processo de 

formação de seus filhos, mas entender quais são os contextos em que elas estão inseridas, 

como elas estão vivendo e sobrevivendo a esse período pandêmico e não cobrar sua 

participação sem antes entender os motivos de sua ausência. 

Inclusive, o fato exposto de que muitas vezes a família não compreendem o projeto 

pedagógico realizado pela Educação Infantil, acontece exatamente pelo motivo de a escola 

estar afastada da família, por não existirem projetos e espaços que as convidem e 

proporcionem a oportunidade para que elas entendam o processo de aprendizagem da criança 

e comecem a participar dele. 

Portanto, apostar na parceria família e escola em um momento de isolamento social e 

atividades remotas também diz respeito a entender e observar a situação das famílias 

envolvidas no processo educacional, dar abertura para o diálogo é essencial, tanto para que as 

famílias entendam a proposta e as necessidades da escola, quanto para que a escola 

compreenda as necessidades das famílias.  

Assim sendo, é real a necessidade de estreitar essa relação, tanto foi durante o período 

mais árduo da pandemia, onde as crianças estavam afastadas do espaço escolar, como está 

sendo agora no processo de volta às aulas e continuará sendo após a pandemia. A relação 

família e escola, quando concretizada, permite uma otimização extrema do processo de 

aprendizagem das crianças e também no próprio trabalho que a escola tem em relação às 

famílias, a tensão que sempre existiu entre elas é quebrada e o espaço escolar fica mais atrativo 

para todos que usufruem do mesmo.  

Oliveira nos propõe uma maneira de realizar esse diálogo. 

 

Uma das maneiras de atuar é trocando opiniões com os pais sobre como a experiência 
familiar está sendo vivida e sobre os comportamentos diversos das crianças. [...] 
Sempre é bom reforçar a importância de acolher as diferentes formas de arranjos 
familiares: crianças criadas só pela mãe, pelo pai, pela avó, criadas com pessoas de 
outras famílias, filhas de casais homossexuais, entre outras formas possíveis em nossa 
sociedade. Respeitar o olhar das famílias, que constituem o ambiente primordial de 
desenvolvimento da criança pequena, sobre suas necessidades, opiniões e aspirações 
como alguém que conhece a criança e almeja certas aquisições para ela é 
fundamental. (OLIVEIRA, 2020, p. 17-18). 
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Nesse sentido, a compreensão da escola perante todos os modelos familiares que 

adentram o ambiente escolar é essencial para uma boa relação e parceria entre as duas esferas.  

É visto que a baixa escolaridade da parcela da população mais empobrecida da 

sociedade é um fator para o afastamento delas do espaço escolar, de uma desconexão do 

desenvolvimento integral de seus filhos, pois acabam não entendendo a importância da 

escolarização para os mesmos. Fato que precisa ser analisado e que teria como ser revertido e 

trabalhado através de ações afirmativas do Estado para com essas famílias, políticas públicas, 

programas e projetos, principalmente associados ao espaço educacional.  

Como expusemos anteriormente, muitas famílias se sentiram incapazes de auxiliarem 

no processo educacional das crianças durante o contexto de pandemia. Não existe uma 

exigência de que os pais se formem em pedagogia para auxiliarem as crianças, mas a 

participação e a parceria, principalmente quando se trata de crianças pequenas, é e foi 

essencial, os pais foram o meio de acesso delas às atividades propostas pelas professoras. 

Contudo, quando os pais não possuem alfabetização, ou mesmo não entendem a função do 

processo educacional, eles podem omitir seu papel em relação à escola e à educação das 

crianças, por não compreenderem a real importância dele para o aprendizado de seus filhos, 

ou nem mesmo conseguir auxiliá-los.  

Assim sendo, as participantes nos relataram que apesar de haver sim famílias que não 

participaram do processo de aprendizagem das crianças durante o período de pandemia Covid-

19, elas foram poucas. A maioria aderiu bem, mesmo que com maneiras e frequências variadas. 

Durante a nossa pesquisa de campo, não encontramos apenas um movimento de 

aproximação entre a família e a escola, ele existiu sim, em alguns casos, mas também tiveram 

aquelas que se afastaram completamente, as quais a escola perdeu o contato, não conseguiu 

acessar durante o período pandêmico e nem mesmo neste momento de volta às aulas.  

Entretanto, podemos destacar que se algo ficou evidente, foi de que a escola precisa da 

família, assim como a família precisa da escola e por esse motivo elas precisam ser parceiras, o 

paradigma da tensão entre esses dois setores da sociedade precisa ser rompido, principalmente 

pensando na qualidade do ensino a ser ofertado, no desenvolvimento integral da criança 

sobretudo em um momento como este que estamos vivendo.  
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Dois pontos foram destacados: a ressignificação das relações escola-família e o sentido 
da criação de um espaço de educação e cuidado o mais seguro possível, reforçando a 
necessidade de dar continuidade à discussão desses tópicos durante e após a 
pandemia. Familiares e professores terão que ser sensíveis para captar o ponto de 
vista uns dos outros e, ao mesmo tempo, lidar com suas próprias emoções e valores, 
com seus próprios medos e resistências, reconhecendo que viver em sociedade não é 
prescindir dos conflitos e de diferentes demandas, mas tomá-las enquanto 
oportunidades de se construir relações de confiança e parceria (OLIVEIRA, 2020, p. 21). 

 

Então a parceria, o diálogo e a escuta precisam ser praticados entre a família e a escola, 

ambas precisam entender as necessidades uma da outra, lidar com as diferenças e através de 

um trabalho multidisciplinar, melhorar as condições de realização dessa parceria. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo com tamanhos desafios e dificuldades, uma das participantes da pesquisa nos 

deixa uma mensagem bastante positiva em relação à Educação Infantil; é certo que muitos 

enfrentamentos precisarão ser feitos em relação a educação brasileira e a pandemia da Covid-

19 deixará para o século XXI, muitos impactos e consequências, mas não podemos perder as 

esperanças nem a força de lutar para que essas dificuldades sejam vencidas.  

Ela nos relata que “Ainda há tempo”, precisamos nos inspirar nas crianças e 

incorporarmos personagens que vencerão todos os desafios impostos por esse contexto atual, 

contudo, precisamos fazer isso juntos, em equipe e parcerias fortes e mútuas, pois ninguém 

vencerá sozinho. A pesquisadora Oliveira nos demonstra como as crianças enfrentam seus 

desafios, através das encenações, incorporações de personagens e a fé de que tudo ficará bem.  

 

A encenação é uma atividade em que as crianças expressam sua forma de ver o mundo 
e a si mesma usando de modo novo objetos e instrumentárias para construir cenários 
e personagens que os levam a representar cenas de relação no lar, na escola, no 
ambulatório de saúde, mas também em castelos, no espaço sideral, na floresta. [...] 
São heróis sem medo que enfrentam os elementos do mal. São pequenos médicos e 
enfermeiras que eliminam a Covid para sempre (OLIVEIRA, 2020, p. 17)  

 

Dessa forma, seguindo o exemplo das crianças, não podemos deixar de acreditar que 

ainda há tempo, mesmo que com muitos desafios a serem enfrentados; e para que enfrentemos 
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tais desafios e dificuldades precisamos conhecê-los e entendê-los, a fim de se buscar estratégias 

para tal feito. 
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