
Recomendo ler

Os efeitos da pandemia afetam diretamente o desenvolvimento 
infantil. 

Considerando o período da Primeira Infância – de 0 a 72 meses –, o tempo em quarentena 
é substancial em qualquer dos cenários. O isolamento social é, sob todos os prismas, a 
melhor estratégia. Não apenas sob o prisma sanitário ou econômico mas também no social. 
Quanto mais disciplina, mais rápido sairemos do isolamento e com menor impacto em 
termos de atraso escolar, de aprendizado dos estudantes.

Isso se torna mais importante porque boa parte das intervenções para minimizar 
os impactos durante a crise do Covid-19 terá efeitos limitados. As mensagens mais 
simples tendem a ser as mais efetivas, diante do contexto das famílias em situação de 
desorganização de suas rotinas e com a necessidade de home office. Não existem fórmulas 
mágicas. Paciência ainda é o melhor remédio.

O ensino remoto tem se mostrado ineficiente em alguns momentos, ainda mais para 
a Educação Infantil e o período de alfabetização. Telas não são recomendadas pelas 
sociedades brasileira e americana de Pediatria, até os 2 anos de idade. Para crianças um 
pouco mais velhas, dos 2 aos 5 anos, uma hora de exposição diária, no máximo. É fato 
que diminuir a dependência do uso das telas pelas crianças, utilizadas quase como uma 
“chupeta digital”, é uma das maiores lutas nos dias atuais. Os nativos digitais terão 
uma vida virtual inerente ao cotidiano, com facilidades e economia de tempo e recursos 
inexistentes para as gerações passadas. Mas nada substituirá o contato humano para um 

crescimento e desenvolvimento mais equilibrados.

Pais e mães não são capazes de substituir a escola e o professor. Ter isso em mente alivia a 
carga psicológica dos cuidadores mais engajados. A frustração pode causar uma dor a mais 
neste período. Aliás, esta certamente será uma das externalidades positivas pós-pandemia: 
as escolas e os professores tenderão a ser mais valorizados, na medida em que se percebe a 
importância de uma sistemática planejada para um processo de ensino eficaz.
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Em algum nível, é possível que os laços familiares sejam reforçados, que cuidadores 
desenvolvam mais habilidades de interação. É possível também existir um fortalecimento 
da presença do pai, que no dia a dia tende a ser menor, em virtude dos arranjos familiares 
com base machista. Brincadeiras simples podem ganhar mais espaço, diante da demanda 
de uma variação mais criativa durante o largo período de quarentena.

É justamente aí que os livros se tornam fortes aliados. Contar uma história não requer 
muito esforço e pode ser uma atividade prazerosa para cuidadores e filhos. Uma leitura 
prazerosa é como um filme: cada título é um enredo que nos provoca emoções e nos faz 
viajar pelo mundo da imaginação. Além disso, o livro contribui para minimizar todas as 
restrições anteriormente citadas. Ajuda na expansão do vocabulário, na capacidade de 
oralidade, na capacidade de interpretação de textos – o que vai além dos domínios do 
componente Língua Portuguesa, ajudando também na leitura de problemas matemáticos e 
outras disciplinas.

Por tudo isso, reforço: LER É SIMPLES E EFETIVO. É minha recomendação para a

quarentena e para depois dela.


