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Tempo de ser criança em meio 
a uma pandemia

Como educadora comprometida com a infância, tenho pensado muito em como está sendo a 
nova rotina das crianças neste momento em que quase todas as famílias, inesperadamente, 
foram convocadas a ficar em casa em virtude da situação de calamidade pública decorrente da 
pandemia do Covid-19. Em caráter de urgência, tornou-se necessária uma reestruturação da 
dinâmica de cada família, em especial das que têm criança, e de todo o compromisso por parte 
dos seus responsáveis para que os pequenos possam atravessar este período de uma forma mais 
amena, em função da falta de uma rotina anteriormente solidificada entre os movimentos de 
casa, família, escola e lazer.

É sabido que as crianças criam laços muito fortes no convívio familiar e escolar.

Por muitos dias, elas não poderão mais ter presencialmente os avós, os tios e primos. Também 
viverão a falta dos professores, dos amigos da escola, cujos vínculos de amizade são para além 
do espaço escolar. Acredito que quem é mãe, alguma vez já tentou explicar para sua criança 
que não há aula no fim de semana e, mesmo assim, ela quis passar em frente ao colégio para 
confirmar.

Assim, devemos, com muita sapiência, capacidade de observação e análise, propiciar uma escuta 
ativa para que a criança se sinta amada e respeitada, bem como promover boas estratégias para 
que ela possa expressar o que sente, a fim de que este período de maior convivência em família 
possa ser de ganhos tanto para os pequenos como para os adultos, mesmo sabendo que muitos 
pais continuam com suas agendas movimentadas com trabalho em sistema de home office.

Evidentemente há de se planejar uma nova rotina para a criança, com o objetivo de que 
ela possa, também, ter voz, estabelecendo alguns combinados. Tudo em um clima de muita 
harmonia, valorizando este tempo em que estão juntos, na promoção do bem-estar, da 
criatividade e da ludicidade.

A Neurociência aponta que os momentos em que os pais e responsáveis conversam, brincam, 
orientam, cantam, leem, jogam, abraçam e riem juntos com a criança, estimulam o cérebro dos 
pequenos a construir novas conexões que serão a base da inteligência, das habilidades e do 
desenvolvimento de seres humanos mais empáticos, resilientes e altamente eficazes nos 



relacionamentos interpessoais. Principalmente no período da primeira infância, que é a fase 
de desenvolvimento mais significativa para o ser humano, já que o cérebro se encontra mais 
receptivo a todos esses novos estímulos, em todos os aspectos – desde os físicos até os sociais, 
os emocionais e os cognitivos –, que irão se fortalecer e, consequentemente, deixarão a criança 
apta para adquirir novas habilidades, que se converterão em múltiplas aprendizagens.

Assim, acredito que, neste momento em casa, os pais têm muito a aprender e a contribuir, 
propiciando boas aprendizagens aos seus filhos, valorizando algumas atividades em que as 
crianças possam se expressar, explorar, participar, conhecer-se, conviver, tudo em um clima 
muito prazeroso e de muitas brincadeiras e interações.

São muitas as sugestões de atividades neste momento, mas considero válidas as que tenham 
significado para as crianças. Que tal começar observando a estrutura e a organização da sua 
casa? É fato que, nessa vida corrida, as vezes perdemos a capacidade de observar e contemplar. 
Os pais e os pequenos devem observar com novos olhos os espaços da sua casa, os objetos, 
como são diversos em tamanhos, cores e formatos. E as janelas? Haverá alguém na rua? Passará 
alguém trabalhando neste período? Provavelmente a criança poderá ver o caminhão de lixo 
e os coletores trabalhando para garantir a limpeza ao levarem os resíduos acumulados pela 
família. Não seria uma oportunidade interessante de ensinar aos pequenos algo sobre a coleta 
seletiva, principalmente neste momento de pandemia, em que os coletores solicitam a nós que 
as máscaras usadas sejam descartadas devidamente vedadas em sacos plásticos?

E o respeito ao meio ambiente? Que tal crianças investigadoras? Chame a atenção delas para os 
jardins, plantas, flores, animais de estimação. Quais histórias sua família tem com a natureza? 
Vocês poderiam, se o espaço de casa ou apartamento permitir, plantar sementes e observar o 
nascimento de uma plantinha ou até mesmo fazer um pequeno canteiro.

Neste período de isolamento, por acaso, encontrei um saquinho com sementes de manjericão 
em um armário da minha cozinha. Para além de um saquinho com sementes, ali estava 
um saquinho com vida. Imaginei cada etapa do processo com as crianças: preparar o vaso, 
observar o crescimento diário, imaginar quantas folhas poderão nascer no decorrer de uma 
semana, os cuidados que deverão ser observados, tais como, sol ou água em excesso, pois, com 
certeza, serão prejudiciais. Além disso, e se vier alguma formiga ou outro inseto para atacar o 
manjericão, o que faremos para salvá-lo? E, mais adiante, quando estiver crescido, já imaginou o 
prazer de poder preparar uma pizza com o ingrediente da plantinha e comer em família?



Nessa observação e nos cuidados diários, quantas descobertas e propostas poderiam ser 
acrescentadas, fazendo metáforas com nossa vida, com sugestões de histórias, canções, 
desenhos, pinturas, filmes, pequenos vídeos educativos, adivinhações, dramatizações, receitas 
em família, jogos, dentre outros, pois, muitas vezes, as crianças são hipercriativas e nos trazem 
boas ideias no decorrer das atividades. Por isso, devemos escutá-las.

O fundamental é que a criança tenha o desejo de aprender, com todos os sentidos, de forma 
significativa e prazerosa, como ser integral que é, em toda sua dimensão, mesmo neste 
momento difícil para todos. O importante é que tenhamos uma história de muitos afetos, 

compromisso, trocas, socialização de saberes no diálogo permanente com os professores, com 
os pais de outras crianças, sabendo que nada está pronto e determinado, e que não existe o 
melhor ou pior. Estamos aprendendo em novos formatos, investindo para o bem comum das 
nossas crianças.


