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     CONSELHOS EDITORIAIS DA REVISTA INFANCIA 
     LATINOAMERICANA DA MÉXICO,  
     URUGUAI E COLÔMBIA 

A pandemia do coronavírus, que atingiu o mundo nos 
últimos meses, constitui não só uma crise de saúde, 
mas também e de forma relevante, uma crise social e 
humanitária. A desigualdade pré-existente à COVID 19 
encontrou uma América Latina impactada por quarenta 
anos de implementação das políticas do modelo neoliberal.

Esse modelo tem favorecido as corporações empresariais, 
principalmente aquelas vinculadas à especulação financeira. 
Isso explica porque nosso continente é o mais desigual do 
planeta e o fosso entre ricos e pobres não para de crescer. 
A pandemia com suas consequências de paralisação 
forçada da economia veio se estabelecer nessa crise 
pré-existente. Nesse contexto, os governos democráticos 
assumiram, de forma diferenciada e até antagônica, a 
responsabilidade pública pelo cuidado e pela saúde  
de sua população.

“O fosso entre ricos 
e pobres não para  
de crescer” 

Em nossos países, como em outros lugares, as 
comunidades vivem momentos de grande complexidade e 
dificuldades: falta de acesso à saúde e educação, perda 
de empregos, confinamento, escassez de alimentos, 
superlotação de muitas famílias em espaços confinados, 
a falta de acesso a recursos básicos, a intensificação do 
trabalho das mulheres em relação às práticas de cuidado, 
etc... Tudo isso evidenciou a profunda desigualdade dentro 
de cada uma de nossas sociedades e em nível regional. A 
concentração da riqueza é contrastada de forma traumática 

Primeira Infância e Pandemia: Aprendizagem e desafios
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com a expansão da pobreza para centenas de milhões de 
latino-americanas/os, meninas e meninos em particular.

Alguns grupos sociais, como comunidades nativas, migrantes 
e famílias em situação de rua, foram particularmente 
afetados tanto em sua dignidade como em suas condições 
de vida diária. Sem dúvida, isso é pior nos países onde  
não há políticas de atenção integral para a população  
em geral e, em particular, para a primeira infância.

Em reiteradas ocasiões, os ambientes domésticos são 
apresentados como aqueles que podem proteger as 
crianças. As famílias, nos melhores cenários, têm sido 
capazes de responder, embora não sem tensões,  
à proteção e ao cuidado das crianças, mas, por outro lado, 
sabemos que a violência contra seus corpos e psique, assim 
como os feminicídios, cresceram exponencialmente neste 
tempo de isolamento necessário devido à pandemia. 

A concentração da 
riqueza é contrastada de 
forma traumática com a 
expansão da pobreza para 
centenas de milhões de 
latino-americanas/os, 

meninas e meninos em 
particular.

A atenção e a educação na primeira infância têm sido 
afetadas de forma preocupante e desproporcional, 
ampliando a distância entre as leis/ declarações 
que garantem seus direitos e seu efetivo exercício. 
Excepcionalmente, em poucos casos, os Estados  
latino-americanos assumiram sua responsabilidade  
pública em relação ao direito à educação das crianças.

O aprofundamento das desigualdades entre os contextos 
urbano e rural ficou mais evidente com o fechamento 
de escolas, mas também trouxe à luz as concepções de 
infância onde prevalecem o menino e a menina sem voz.  
É também aí que se revela uma dívida para com a infância, 
pois só os adultos e as suas necessidades são pensados   
como essenciais.

A educação e o cuidado infantil são uma prática social, 
centrada na interação humana, carregada de símbolos, 
saberes, gestos, afetos e rituais; uma prática repleta 
de narrativas atravessadas pelo corpo, pela palavra e 
pelo imaginário que se movimentam na escola; mas que 
durante a pandemia corre o risco de ser confundida e 
substituída pela entrega de tarefas e guias de trabalho 
e, em alguns casos, pelo cumprimento de um currículo 
realizado por meio de telas.

Primeira Infância e Pandemia: Aprendizagem e desafios



editorial

                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

in-fân-cia latinoamericana

as 100 
linguagens 
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

 nº29
REVISTA DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES ROSA SENSAT
DEZEMBRO 2020

<< 5 >>

“Em poucos casos, os Es-
tados latino-americanos 
assumiram sua respon-
sabilidade pública em 
relação ao direito à edu-
cação das crianças” 
A pandemia privou meninos e meninas de certos rituais 
compartilhados, que os inscreve no espaço comum e no 
encontro com os outros, e os abriga na possibilidade de uma 
primeira igualdade. Este reconhecimento do que significam 
o espaço e as ofertas para a educação infantil tem levado
muitos educadores das nossas instituições públicas, em vários
territórios, a pensar e a conceber outras formas possíveis
de salvaguardar as experiências infantis, mesmo nestas
condições, com a participação das famílias e comunidades.

Em casos excepcionais, o isolamento social preventivo e 
obrigatório tornou-se uma verdadeira política de cuidado por 
parte do Estado, o que é necessariamente acompanhado 
pela concepção de outras ações protetivas: alimentação, 
renda familiar emergencial e contribuições financeira para 
meninas e meninos mais pequenos, tornou possível enfren-

tar, em parte, o aprofundamento feroz da desigualdade.
É urgente a recuperação da dimensão política, pedagógi-
ca, social e jurídica da centralidade da educação infantil 
no contexto atual de nossa América Latina. Isso exige 
o desafio de partir das experiências de vida de nossos
bebês, meninas e meninos (suas formações, famílias,
espaços de convivência) de estar lá, presentes, ouvindo,
cuidando de seus tempos de infância, possibilitando o
acesso a múltiplas ofertas culturais e desenhando di-
versas formas de chegar aos territórios, sem deixar de
reconhecer os pontos de partida desiguais.

“Se revela uma dívida para 
com a infância, pois só os 
adultos e as suas necessi-
dades são pensados   como 
essenciais”
A escola, os centros infantis, como o espaço público mais 
importante para meninos e meninas, devem ser resgatados 
o quanto antes, e com isso suas tradições pedagógicas, as
conquistas dos educadores e a criação cultural, de forma
a retornar à educação infantil, sem distinção, os direitos a
uma educação com igualdade de oportunidades e a garantia
dos seus direitos como cidadãos e cidadãs.

Primeira Infância e Pandemia: Aprendizagem e desafios
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“É urgente a recuperação 
da dimensão política,  
pedagógica, social e  
jurídica da centralidade  
da educação infantil no  
contexto atual de nossa  
América Latina”
Os governos devem focar seu olhar na construção de 
uma política pública robusta e articulada para a infância, 
concebida integralmente a partir da consideração do menino 
e da menina como sujeitos de direitos, que articule diversas 
perspectivas, saúde, educação, desenvolvimento social, 
equidade de gênero e trabalho, entre outras, de forma a 
garantir os direitos de meninos e meninas.

Urge portanto, o desenho de políticas públicas para 
a proteção da infância, desde olhares respeitosos 
às diferenças culturais, étnicas e de gênero, que 
comtemplem o direito à metáfora, ao brincar, à alegria, 
à imaginação, à ficção e à participação; que permitam 
habitar espaços possibilitando que, em um momento 
complexo, a experiência infantil possa ser amorosamente 
acolhida. 

“Os governos devem focar 
seu olhar na construção  
de uma política pública  
robusta e articulada  
para a infância,  
concebida integralmente  
a partir da consideração 
do menino e da menina 
como sujeitos  
de direitos” 
Neste tempo de pandemia por razões de saúde pública, 
os direitos de meninos e meninas têm sido limitados, 
restringindo o espaço para brincar, a liberdade de 
movimento, as interações com os colegas, o riso cúmplice 
de amigos, os abraços de professores e professoras, 
aconchego emocional das famílias e, nos casos mais 
graves, vemos abusos e violações de seus direitos 
humanos. As comunidades em todos os cantos do mundo 
estão em dívida com a infância esquecida e silenciada.

Primeira Infância e Pandemia: Aprendizagem e desafios
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Meninas e meninos de todo o nosso território latino-
americano precisam ser reconhecidos em suas vozes, 
presenças, pensamentos e direitos, como participantes 
indispensáveis na construção de uma outra humanidade.

“Neste tempo de pandemia
por razões de saúde pública, 
os direitos de meninos e me-
ninas têm sido limitados” 
“Meninas e meninos de 
todo o nosso território  
latino-americano precisam 
ser reconhecidos em suas  
vozes, presenças, pensa-
mentos e direitos, como 
participantes indispen-
sáveis   na construção de 
uma outra humanidade”

As vozes das crianças se manifestam 
e nos questionam:

- “Pro... você sabe do que eu gosto na escola
Muitas coisas, mas muitas ... muitas coisas,
mas um milhão, gosto de todas as coisas,
do campinho, do parque, da sala de jogos,
dos livros e de tudo!!”.

- “Pro, estou com saudades dos meus colegas e de você!”. 
- “Olá ... eu gosto das caixas de areia!! Eu gosto

das meninas e meninos da caixa de areia,
e gosto muito de brincar...”

- “Tenho saudades do jogo da roleta ... gira!!”

- “Olá Pro gosto de voltar ao jardim e brincar
com os tecidos”

- “Pro, quando eu for para a escola quero
brincar de pega-pega com meus colegas!!”

- “Pro, eu quero voltar para a escola quando
todo esse coronavírus passar eu quero ir
para o parque, com você... eu quero
voltar para o parque para brincar”

Primeira Infância e Pandemia: Aprendizagem e desafios
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As reflexões, pensamentos, desejos e aspirações que 
como educadoras e educadores da primeira infância 
expressamos, socializamos, manifestamos nestes 
momentos de emergência que vive uma humanidade em 
que se encontra fechada, isolada, confinada e esperançosa, 
nos somamos neste pronunciamento coletivo, como um 
manifesto, mesmo com o isolamento físico que tem sido 
imposto como medida de salvaguarda da humanidade.

A Revista Infancia Latinoamericana da Infância manifes-
ta, por meio dos artigos que compõem este número, seu 
compromisso, interesse e vontade de se manter como uma 
ponte de comunicação e expressão de solidariedade. A des-
crição de experiências, esforços e propostas constituem o 
elo que articula conteúdos nos quais prevalecem reflexões, 
respostas e propostas esperançosas para um cenário mun-
dial sem precedentes, na segunda década do século XXI.

Os artigos da Argentina, Brasil, Barcelona,   Chile, México, 
Peru, Equador, Colômbia e Uruguai representam o mosaico 
de possibilidades em que o centro das atenções e dos 
interesses são meninas e meninos que, por diversas 
situações, foram invisibilizados. Da mesma forma, são 
incorporados artigos que nos obrigam a repensar e a rever 
os desafios dos centros e escolas infantis

CONSELHOS EDITORIAIS DA REVISTA INFANCIA  
      LATINOAMERICANA DA MÉXICO, URUGUAI  
      E COLÔMBIA

Primeira Infância e Pandemia: Aprendizagem e desafios
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Primera infância e pandemia
A crise econômica e social que arrastava  o Chile , somou-se a nova crise gerada pela Covid-19. Crise 
humanitária. “O saber das famílias” tem procurado suprir a ausência de um espaço educacional “formal” e nos 
ajuda a refletir sobre como garantir os direitos das crianças.

O México insiste na falta de estratégias oficiais para atender as crianças mais pequenas e na invisibilidade 
onde estão colocados.

A defesa do desenvolvimento integral de meninos e meninas passa a ser um objetivo prioritário.
As reflexões do Relatório Delors são recuperadas e grandes desafios são colocados:
Repensar como pessoa e sociedade.
Resgatar a infância da invisibilidade e do abandono.

CONSELHO EDITORIAL DO CHILE

   Aprendizados em tempos de pandemia
MARÍA CECILIA OVIEDO MENDIOLA NORMA CASTILLO, RENÉ SÁNCHEZ Y JENNIFER HAZA

Recuperar a esperança em tempos 
   de pandemia



tema

10<< >>

as 100 
linguagens 
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

in-fân-cia latinoamericana                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

 nº29
REVISTA DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES ROSA SENSAT
DEZEMBRO 2020

Aprendizados em tempos de pandemia

10<< >>

CONSELHO EDITORIAL DO CHILE 

Cenário atual 
Em outubro de 2019, ocorreu uma explosão social no 
Chile, e o marco que a iniciou foi o aumento da passagem 
do Metrô de Santiago, rejeitado primeiro pelos estudantes; 
somando-se de pronto, diversos movimentos sociais. Esse 
fato transcende os partidos políticos e classes sociais e 
suscita um profundo descontentamento com o modelo 
socioeconômico neoliberal que tem levado o país a enormes 
desigualdades sociais e econômicas, e a um alto custo de 
vida. Além dessas ações judiciais, as ações judiciais por 
abusos de poder, casos de corrupção, conluio em bens 
essenciais, aumento do desemprego, precarização do 
trabalho e sistema de previdência que deixa milhares de 
aposentados na pobreza, entre outros.

Frases representativas dessa explosão social foram:  
“Não são 30 pesos, são 30 anos”; “O Chile acordou”; 
“Até que a dignidade se torne habitual”.
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Aprendizados em tempos de pandemia

Este grande movimento social levantou a necessidade de 
uma ordem política diferenciada expressa em uma nova 
e legítima Constituição, que nos proteja e nos garanta o 
exercício dos direitos individuais e sociais; e também a 
garantia a todos e todas, de uma vida com dignidade.

Em novembro do mesmo ano, chega-se a um acordo 
político entre o governo e a oposição para a realização de 
um plebiscito que define a aprovação ou rejeição de uma 
nova Constituição. Esse marco e compromisso acalmam 
as mobilizações sociais que deixam graves danos materiais 
nas principais cidades do país e feridas irremediáveis   às 
pessoas.

Nesse cenário sócio-político, no mês de março, o Chile 
enfrenta outra grande crise, a pandemia por contágio 
da Covid-19. A crise da saúde confirma a existência de 
todas as reivindicações e demandas sociais recentemente 
demandadas, revelando grandes desigualdades no campo 
da saúde, educação, salários, habitação, empregos e 
pensões, para citar apenas alguns.

Consequentemente, a crise devido à pandemia no Chile 
tem uma natureza muito complexa; não é apenas uma 
crise de saúde, é também uma crise social, econômica, 
política e principalmente humanitária. A sensação de 
incerteza aumenta; muitos projetos de trabalho, família e 
vida foram interrompidos, o medo do contágio se misturou à 
necessidade de respostas urgentes e a resiliência de toda a 
população foi posta à prova.



tema

12<< >>

as 100 
linguagens 
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

in-fân-cia latinoamericana                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

 nº29
REVISTA DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES ROSA SENSAT
DEZEMBRO 2020

12<< >>

Aprendizados em tempos de pandemia

O que está acontecendo na educação infantil? 
No campo educacional, todos os espaços públicos evacuados 
e, tanto professores e professoras como estudantes, meninos 
e meninas, iniciam um confinamento com menores ou 
maiores restrições dentro do país. No início, o ensino fica 
paralisado e as salas de aula são esvaziadas, com pouca 
capacidade de reação.

Assistimos à falta de clareza nas políticas públicas 
educacionais e à ausência de um Estado que garanta 
direitos. O apoio aos professores e às professoras tem sido 
quase nulo, sem ferramentas e recursos para enfrentar esta 
crise, salvo algumas recomendações nos sites oficiais das 
instituições de ensino. Somado a isso, as comunidades 
educacionais têm recebido mensagens confusas e 
contraditórias; por um lado, a permanência em casa e, por 
outro, o chamado para o retorno às atividades presenciais, 
num contexto de normalidade inexistente.

As estratégias de enfrentamento da crise nascem, 
novamente, da criatividade e versatilidade de agentes 
educacionais, educadores (as), professores (as), monitores 
(as)  e técnicos (as) que, nos mais diversos contextos, têm 
se esforçado para manter o vínculo com as crianças e 
suas famílias, geralmente com seus próprios meios.

Na educação infantil, os educadores e as educadoras  
mantêm contato com crianças pequenas e familiares, por 
meio do uso de tecnologias em comparação com aqueles 
que não tiveram formação formal, criação de programas 
de rádio, experiências em plataformas de internet, sistema 

de mensagens telefônicas, guias de trabalho, vídeos 
educativos, etc.

Quanto à educação privada, o colapso foi quase total, 
muitos centros infantis estão sendo fechados, deixando 
equipes educacionais completas sem emprego. Na 
educação pública, o contato face a face se dá por meio 
da entrega de cestas básicas às famílias, momento em 
que é conhecida a situação das crianças e seu ambiente, 
permitindo o compartilhamento de outras informações.

Nesse nível, as equipes têm se orientado principalmente 
e de forma espontânea para atender às necessidades 
emocionais e de bem-estar de meninos e meninas e de 
seu ambiente familiar, como forma de continuar a construir 
vínculos, mesmo em um cenário que também afeta os 
profissionais. Pode-se pensar que o papel pedagógico tem 
sido subordinado à preocupação com o bem-estar integral 
tanto das crianças quanto de suas famílias. No entanto, 
não se deve esquecer que a educação infantil é construída 
sobre a ideia da integralidade do ser humano; portanto, 
cuidar do bem-estar e da saúde emocional das crianças 
é inerente à educação infantil. O papel educacional é 
reeditado de uma maneira diferente.

Em um país com tantas desigualdades, era previsível que 
se tornasse evidente uma grande diversidade de realidades 
familiares em que vivem meninos e meninas; em alguns 
casos, os contextos familiares foram de proteção e 
contenção e, em outros, seus direitos mais básicos foram 
afetados: alimentação, abrigo e afeto, experiência de 



tema

13<< >>

as 100 
linguagens 
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

in-fân-cia latinoamericana                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

 nº29
REVISTA DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES ROSA SENSAT
DEZEMBRO 2020

13<< >>

Aprendizados em tempos de pandemia

violência doméstica, maus tratos e abuso infantil.

Educadores e educadoras têm procurado transmitir às 
crianças que, apesar de tudo o que vivenciam, o centro 
educativo é o espaço que os espera e acolhe para lhes 
proporcionar a educação a que têm direito e; às suas 
famílias, que fazem parte de sua rede de apoio e suporte 
para cumprir seu papel de primeiros educadores de seus 
filhos e filhas; como forma de dizer isso, [...] “a escola segue 
viva de alguma forma”.

Nossos Aprendizados 
A experiência acumulada nestes meses de pandemia 
abre vários temas para o estudo e reflexão dos processos 
educativos em condições de vida excepcionais, como é neste 
caso. É necessário, no devido tempo, ressignificá-los, analisá-
los, para enriquecer a compreensão do processo que vivemos.

Neste tempo de confinamento, o espaço familiar tornou-se o 
lugar exclusivo de “ser e estar” das crianças do nosso país e 
também obrigatório para responder à educação de meninos 
e meninas em contextos de enorme desigualdade social e 
econômica.

Esta condição de excepcionalidade destaca o impacto 
do cotidiano na vida de meninos e meninas; portanto, 
aproximar esses dois mundos - o centro educacional e o lar 
- é imperativo. Nesse sentido, observa-se que a educação
infantil no Chile deve avançar no reconhecimento da
importância dos “saberes da família” para a aprendizagem

de meninos e meninas e promover uma participação 
genuína em seus processos educativos.

No campo do trabalho coletivo, as condições de 
confinamento têm nos desafiado a estar atentos a novas 
competências, conteúdos, estratégias e habilidades 
digitais, para vincularmos o que se fazer no trabalho entre 
as equipes docentes e em consonância com as crianças 
e famílias. Consequentemente, não podemos continuar a 
fazer as coisas como temos feito até agora. Essa crise exige 
novos caminhos, novas ênfases, novas estratégias.

“A educação  
infantil no Chile deve 
avançar no reconhecimen-
to da importância dos  
“saberes da família”  
A pandemia confirmou as nossas convicções, ao constatar 
que, por parte do Estado, existe uma lacuna importante, 
no que tange à garantia dos direitos das crianças e das 
suas famílias, independentemente das circunstâncias de 
vida, diversidades culturais e territoriais; disponibilidade 
de recursos materiais, acesso à tecnologia, etc. O exposto 
torna urgente o exercício de nosso papel de garantidores 
dos direitos da criança.
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Aprendizados em tempos de pandemia

“A pandemia confirmou 
as nossas convicções, ao 
constatar que, por parte do 
Estado, existe uma lacuna 
importante, no que tange 
à garantia dos direitos das 
crianças e das suas famílias”
As histórias relatadas por crianças pequenas e familiares 
indicam que é difícil substituir o que se vivencia na escola 
ou nas instituições de educação infantil (no jardim de 
infância), a riqueza das interações face a face, o espaço 
de socialização e convivência com outras pessoas. Isso 
tem valorizado o centro educacional, como instituição 
que facilita o exercício dos direitos sociais de meninos 
e meninas e, desde a mais tenra idade, permite uma 
convivência que coloca o bem comum acima dos interesses 
pessoais, fundamental para a formação cidadã das 
pessoas.

Neste momento de pandemia, tensões surgiram devido 
ao distanciamento entre o conhecimento da realidade 
das equipes docentes e o olhar das autoridades técnico-
administrativas do sistema. Eles são mundos divididos. 

Essa distância provavelmente não tem nada a ver com a 
pandemia. No entanto, é extremamente perigoso que as 
autoridades tomem decisões que afetam a população sem 
saber o que está acontecendo nas escolas e nas casas de 
meninos e meninas. Uma aproximação entre aqueles que 
tomam decisões e aqueles que implementam as políticas 
educacionais é essencial.

A partir da formação dos Educadores e das Educadoras 
de Infância, é necessário rever o currículo formativo, 
em duas vertentes: educação emocional e educação para 
a cidadania. Duas áreas nas quais, historicamente, a ênfase 
necessária não foi colocada e que a pandemia enfatizou 
a importância de se ter educadores de excelência, nessas 
matérias. A educação emocional não pode continuar a ser 
vista como um aspecto de menor valor no plano disciplinar 
e uma formação cidadã robusta permite ao ser humano 
compreender o valor da comunidade acima das liberdades 
individuais.

Esta pandemia nos afetou em todos os níveis, do pessoal 
ao estrutural, e é uma enorme oportunidade para nos fazer 
perguntas junto às crianças; questões filosóficas, questões 
sobre a transcendência, questões sobre a aprendizagem: 
o que aconteceu conosco? Como isso nos afeta? O que
aprendemos? O que vamos fazer? O que precisa mudar?
Porque esta pandemia não pode nos deixar sem lições
aprendidas.

CONSELHO EDITORIAL DO CHILE DA REVISTA 
INFANCIA LATINOAMERICANA
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Novembro de 2020
Quando o primeiro caso de Covid 19 foi registrado no México, 
em 28 de fevereiro de 2020, os efeitos da doença nas 
crianças pequenas foram ignorados. Agora, depois de nove 
meses, sabe-se que também pode afetá-los gravemente, 
principalmente se tiverem condições vulneráveis   como 
desnutrição, obesidade ou doenças crônicas1. Infelizmente, 
segundo dados oficiais, desde 13 de abril, quando foi 
registrada a primeira morte de uma menina de dois anos,2 e 
até 13 de julho de 2020, 125 crianças e adolescentes entre 
0 e 17 anos foram infectados e morreram em nosso país.3   
Das crianças e adolescentes que adoeceram, 2.054 tinham 
entre 0 e 5 anos - 28 em 100 - e 73 dos que morreram 
eram desta mesma fixa de idade. Isso é mais da metade e 
embora a mortalidade tenha sido maior entre os mais jovens, 
31 crianças menores de 1 ano e 27 de 1 ano morreram 
no período: 5 e 6% em relação ao número de pacientes 
confirmados até aquela data para cada segmento de idade.

Segundo dados do UNICEF, a desnutrição infantil continua a 
ser um dos principais problemas no México e é sofrida  

por 1 em cada 8 crianças menores de 5 anos, enquanto 
o sobrepeso e a obesidade afetam 1 em 20 4.  Também
se estima que mais da metade da população infanto-
juvenil de nosso país vive na pobreza: 20,7 milhões de
crianças e adolescentes de 0 a 17 anos em 2016, e são,
principalmente, a população residente em zona rural,
pertencente a famílias indígenas, com chefes de família
com baixa escolaridade ou famílias com alguém com
alguma deficiência5. Estas condições mantêm um grande
número de meninas e meninos em situação de maior
risco para a Covid 19, sem que até o momento nenhuma
estratégia de atenção prioritária tenha sido realizada para
eles; pelo contrário, permanecem invisíveis e sujeitos às
condições e possibilidades de suas famílias.

No contexto da pandemia, muitas crianças também foram 
afetadas pelo fechamento de centros de educação e 
assistência que foi imposto em todo o país desde 23 de 
março6 e que se estende até novembro e provavelmente 
continuará até os primeiros meses de 2021, devido 
à persistência do elevado número de infecções e 
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hospitalizações. Estima-se que estejam em casa pouco 
mais de 570 mil crianças de 45 dias a 2 anos 11 meses 
e mais de 5 milhões e 270 mil de 3 a 5 anos que 
frequentavam centros infantis e pré-escolares, além dos 
mais de 7 milhões e 300 mil dessas mesmas idades que 
não frequentavam nenhuma instituição educativa para a 
primeira infância7, grande parte deles oriundos das famílias 
mais pobres.

O confinamento não é novo, principalmente para meninas 
e meninos que moram em cidades, já que estas são 
perigosas, agressivas e desumanas para eles - embora 
também para outros setores - e já que antes da pandemia 
só podiam sair junto com um adulto, como assinalou o 
pedagogo italiano Francesco Tonucci8. No entanto, ficar  
em casa devido à Covid 19 não se assemelha ao 
confinamento anterior, que agora acrescenta o medo  
do contato com outras pessoas, o isolamento, a falta 
de solidariedade e muitas vezes a perda ou redução das 
atividades laborais9 dos pais e / ou mães e, portanto,  
a falta ou diminuição da renda, com suas consequências 
nas condições de vida das famílias, nas formas de 
convivência e nas possibilidades de atenção, cuidado  
e desenvolvimento de meninas e meninos.

Para preservar a saúde e, em muitos casos, a vida, o 
confinamento isolou meninas e meninos, mães e pais e 
educadores (as). As famílias com crianças pequenas voltaram 
a ser as únicas responsáveis   pela sua educação e cuidado, 

perante respostas individuais, muitas vezes em espaços 
confinados, com poucos ou nenhum recurso, o que constitui 
uma responsabilidade de toda a sociedade: o desenvolvimento 
integral de meninas e meninos desde o nascimento10.

Trata-se, portanto, de uma situação em que, dada a falta 
de ação das autoridades, dirigidas especialmente aos 
mais jovens, as mães e os pais têm feito o que podem, 
em alguns casos com o apoio de educadores (as), que 
adaptam apressadamente os seus planos de trabalho e 
utilizam seus recursos pessoais para se comunicar com 
as famílias, principalmente pelo celular, ainda que sem 
orientação e apoio institucional (computadores, bibliotecas, 
bibliotecas de música e ludotecas, por exemplo).

Ficar em casa devido à pandemia tem significado mais 
tempo para meninas e meninos em frente à televisão ou 
outros aparelhos eletrônicos quando estão disponíveis 
(“smartphones”, tablets, computadores) ou realizando 
atividades isoladas (Semana 1: A cor amarela; Semana 
3: Animais terrestres e marinhos; Semana 6: Meio de 
transporte; Semana 8: Triângulo) e para os pais e mães, a 
sobrecarga de trabalho, pois além da atenção aos filhos e 
filhas foram solicitados o preenchimento de formulários e 
a recuperação de “Provas” que permitem às autoridades 
declarar que “há continuidade no sistema educacional”.

Em muitos outros casos, o confinamento agravou a 
violência contra meninas e meninos e contra as mulheres, 
como muitas organizações também documentaram no 

Recuperar a esperança em tempos de pandemia 
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México11.
Certamente as experiências de vida de muitas crianças 
se empobrecem, pois perdem o contato com outras 
crianças e adultos e a possibilidade de explorar outros 
espaços; pais e mães, principalmente as mães, 
enfrentam demandas relacionadas à educação de seus 
filhos e filhas, para as quais, na maioria das vezes, 
não estão preparados; e os educadores e educadoras 
foram deslocados e desprezados pelas autoridades, 
principalmente com a proposta de iniciar o novo ano 
letivo no final de agosto com programas de televisão 
para todos os níveis, nos quais têm pouca ou nenhuma 
participação. Foram abertos centros comerciais, 
restaurantes, bares, casinos, ginásios, mas não escolas.

A educação virtual que acontece no México se organiza 
sem levar em conta que o contato físico, o carinho e a 
brincadeira são componentes fundamentais da educação 
e o cuidado às crianças não podem ser feitos virtualmente. 
Isso sem mencionar a ilusão de que é possível, por meio da 
televisão ou da Internet, oferecer experiências educativas 
para todas as crianças e adolescentes. Também ignora a 
importância para os pequenos da “presença” na constituição 
da subjetividade e no desenvolvimento do pensamento e 
da linguagem. Em 1996, o relatório Delors destacou que a 
educação deveria ser centrada em torno de quatro pilares: 
aprender a saber, aprender a fazer, aprender a viver juntos e 
aprender a ser. Esses quatro pilares são totalmente válidos 
hoje, mas como esses aprendizados podem ser alcançados a 

partir da virtualidade? E com os (as) bem pequenos (as)?
A educação virtual não pode substituir o contato entre as 
pessoas, a fruição da natureza, a experiência da leitura de 
um livro, a música ou as atividades de expressão artística. 
Também não podemos deixar de notar outros aspectos 
problemáticos da educação virtual, como o fato de ela não 
estar disponível para todos e em todos os lugares, que 
tem custos que a tornam inacessível para muitos(as), que 
está contribuindo para aumentar as fortunas de uns(umas) 
poucos(as) em todo o mundo e que também tem efeitos 
muito prejudiciais ao meio ambiente.

Reflexões finais
Os efeitos da pandemia são muitos e muito complexos na 
vida da maioria das pessoas e estamos longe, pelo menos 
no México, de poder falar em “pós-pandemia”. Sabe-se 
que as consequências nas condições de saúde de quem 
a contrai podem ser permanentes e não se conhecem os 
efeitos que terá na saúde mental e emocional de todos 
nós que a vivemos, mas principalmente das crianças 
que perderam seus, mães pais ou outros (as) parentes 
próximos. Em termos econômicos, já se vislumbra a queda 
da economia, com sua consequente perda de empregos e, 
em visões mais catastróficas ou mais realistas, fala-se de 
um aumento da pobreza e até da fome em muitas regiões 
e por um grande número de pessoas no mundo. Nesse 
contexto, parece imprescindível recuperar a esperança, 
pois a pandemia também nos dá a oportunidade, e ao 
mesmo tempo nos obriga, a nos repensar como pessoas 

Recuperar a esperança em tempos de pandemia 
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e como sociedade, a refletir sobre os efeitos de nossas 
ações na natureza, a reorganizar nossas instituições, 
especialmente a família e a escola. Mas acima de tudo, 
nos obriga a agir e uma das ações urgentes é, sem dúvida, 
dar prioridade às meninas e aos meninos que até hoje 
estão na invisibilidade e abandono.

Será importante que a volta às aulas seja acompanhada 
com espaços de reflexão sobre a situação gerada pela 
Covid-19, num primeiro momento é importante que as 
equipes dos centros infantis  conversem sobre as dores 
vividas, sobre a crise que provocou o confinamento em 
casa  e o que foi feito para seguirmos adiante. Será 
importante nos escutarmos uns aos outros  e apartir desse 
exercício pensar em como vamos receber as meninas e os 
meninos.  

O encontro cara a cara com nossos (as) alunos (as) 
deve partir do humano, de ser solidário e empático e de 
continuar a mimá-los de mil maneiras, especialmente os 
(as) bebês e as crianças pequenas, com nossas palavras 
e gestos, com arte, com atividades que faça-os pensar, 
explorar e desfrutar. Será o momento de sermos criativos 
para que sejam gerados espaços de reflexão sobre o que 
pensaram e sentiram no confinamento e o que imaginaram 
quando voltaram para as escolas. Será também o momento 
de sermos coerentes com as ações que realizamos 
para que o centro infantil mude ou se consolide como 
um centro que protege o meio ambiente, que fomenta 

Recuperar a esperança em tempos de pandemia 
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hábitos saudáveis, que fomenta a solidariedade, em que 
trabalhamos coletivamente, que prepara para vivermos um 
mundo melhor, ou seja, constrói a cidadania no cotidiano 
das escolas desde cedo.

       MARÍA CECILIA OVIEDO MENDIOLA 
       NORMA CASTILLO 
       RENÉ SÁNCHEZ 
       JENNIFER HAZA

Membros do conselho editorial do México

Recuperar a esperança em tempos de pandemia 

Notas
1. Como se sabe, Covid 19 é uma doença causada
por um “novo vírus”, o coronavírus SARS-CoV2, que foi
rapidamente identificado, mas muitos de seus aspectos
são desconhecidos, assim como seus efeitos nas pessoas.
No caso da população infantil, falava-se inicialmente em
manifestações leves da doença e foi até 15 de maio
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que a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou o 
relatório Síndrome inflamatória multissistêmica em crianças 
e adolescentes com COVID-19. Relatório científico nas 
manifestações graves causadas pelo vírus entre as crianças.
2. Guillén, Beatriz (2020). A taxa de mortalidade  
de crianças no México devido ao covid-19 é três vezes  
maior que a dos EUA. El País, 28 de junho. Disponível em:
https://elpais.com/sociedad/2020-06-28/la-tasa-de-mortalidad-    
en-ninos-en-mexico-por-la-covid-19-triplica-a-la-de -ee-uu.html
3. Roldán, Mariluz (2020). Covid en niños, se multiplican 
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 JENNIFER HAZA  

      RENÉ SÁNCHEZ

Jennifer Haza e René Sánchez2: Do seu ponto  
de vista, como o confinamento devido à pandemia  
de Covid-19 está impactando a educação em geral  
e a primeira infância em particular? 

Patricia Redondo: Em primeiro lugar, no mundo o que está 
acontecendo é inédito, é a primeira vez que uma situação 
atinge mais de 1 bilhão 300 milhões de escolares ao 
mesmo tempo, que têm sua situação escolar interrompida. 
Vamos falar sobre isso por anos, vai nos fazer refletir por 
muito tempo, e ainda não acabamos de ver os efeitos, vai 
levar um tempo muito importante para elaborar tudo isso.

Desde o lugar que falo, da Argentina, vejo que a escola 
voltou ao centro do debate, a escola pública tão atacada, 
tão insultada, que se pensa estar estagnada, (alguns 
setores) dizem que está fora do tempo, os empresários 
afirmam que não atende às necessidades do mercado e, 
por outro lado, nem às necessidades das culturas juvenis 
atravessadas por múltiplas demandas. Poderia parecer que 
a escola não respondia, mas na hora de fecha-las devido ao 
isolamento preventivo, a escola começa a adquirir um valor, 
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de repente as famílias se encarregam da educação 24 horas 
por dia durante os 7 dias da semana.
 

“A escola começa a  
adquirir um valor, de  
repente as famílias se  
encarregam da educação  
24 horas por dia durante  
os 7 dias da semana” 
As famílias começam a perceber isso e se perguntam: como 
um professor (a) faz com crianças iguais aos meus filhos 
e filhas, mas com mais 30 crianças? Como se ensina algo 
que eu sei, mas não sei como ensinar? Começa a haver um 
efeito de reconhecimento, pelo menos nas comunidades 
estão reconhecendo os professores e professoras, ao 
mesmo tempo, algo muito interessante aconteceu, o 

Entrevista com Patricia Redondo1. Ser guardiães das perguntas  
que as crianças nos fazem durante a pandemia

entrevista
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sistema educacional por mais de dois séculos trabalhou 
para se separar das famílias, e agora teve que repensar um 
processo de vinculação não das escolas, mas das famílias 
como mediadoras das propostas de ensino. Por isso a 
escola, por exemplo em nosso país, teve que se aproximar 
das famílias por todos os meios propostos, para que sejam 
as famílias que narram, brincam, que criam as séries 
numéricas.

Há quem diga que houve um processo de re-familiarização, 
redes foram estabelecidas entre as comunidades, as famílias 
e as escolas recuperaram a possibilidade de um trabalho em 
conjunto. Ou seja, não é um trabalho simétrico, mas de uma 
separação, já que a escola e a família são instituições distintas, 
mas foi possível trabalhar um ponto comum, que é a educação 
das filhas e dos filhos para um e, para o outro, alunos e alunas.

Pensando nas infâncias latino-americanas, temos um 
espaço para aprender sobre o que aconteceu durante a 
pandemia. No nosso caso, no meio rural, temos muitos 
exemplos do esforço que os pais fizeram. Por exemplo, eles 
iam até os moinhos de água, para buscar o sinal de internet 
ou, nas fazendas rurais, as professoras iam de casa em 
casa com uma caixa de materiais. Fizemos um projeto lindo 
chamado “Contos que viajam”, que era um compromisso 
literário todas as noites e as professoras gravavam para 
levá-los aonde o sinal não alcançasse, (aqui as mulheres 
desempenharam um papel importante). Por exemplo, houve 
professoras que foram às estações de rádio locais entregar 
as gravações que lhes ajudavam a reproduzi-las.

Entrevista com Patricia Redondo1. Ser guardiães das perguntas  
que as crianças nos fazem durante a pandemia

entrevista

Patricia Redondo
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Houve um momento interessante de invenção e reinvenção 
de práticas que tiveram que ser implantadas diante da 
incerteza.

Temos registros de histórias de professoras e professores 
que trabalham com bebês e isso lhes deu um sentimento de 
grande vergonha (estar) diante de uma tela, sobre a própria 
imagem corporal dos e das docentes, pois trabalhar com 
bebês implica em um diálogo corporal entre uma professora 
e um bebê, o relacionamento é íntimo. O que faz uma 
educadora que dialoga corporalmente na hora da troca, na 
canção de ninar, etc. é entre as crianças desse grupo e ela. 
Então agora, como estabelecer essa relação mediado por 
um telefone ou uma tela que torna essa relação pública? 

Também nesses relatos encontramos muita angústia por 
não sair para trabalhar. Nós, que ensinamos, tivemos que 
trabalhar com apoios técnicos que não nos permitiam 
cruzar a soleira do espaço de nossas casas para o espaço 
público, tivemos que transformar nossas casas em salas 
de aula, ou espaços supostamente educacionais. Mas, no 
caso de jovens professoras, que também trabalham com a 
primeira infância (algumas estão em fase de maternidade), 
tem sido uma situação de gênero complexa, ou seja, como 
posso criar meus filhos e ao mesmo tempo atender um 
grupo de crianças filhos e filhas de outras famílias? Se 
apenas tive uma semana para conhecê-los? Uma professora 
comenta “Fui professora das crianças uma manhã e tive que 
conhecê-los através do suporte técnico”.

Jennifer Haza e René Sánchez: Podemos fazer 
escola neste confinamento? 

Patricia Redondo: Hoje posso dizer que a gente faz escola, 
que não depende só das professoras e professores, mas de 
uma trama que foi tecida com a família, com as meninas e 
os meninos. Ficamos maravilhados (as) com o lugar que as 
meninas ocuparam com base na corporeidade de suas vozes, 
as meninas e meninos que ficaram com saudades da escola, 
as mães, pais, avós e avôs que os/as conduziram até os portões 
dos jardins (escolas). Temos imagens em que as crianças se 
agarravam às portas, “porque não queriam sair antes de serem 
abertas” e depois os diretores (as), simbolicamente, começaram 
a amarrar laços nas portas das escolas.
 

“ Ficamos maravilhados  
com o lugar que as meni-
nas ocuparam com base  
na corporeidade de suas  
vozes, as meninas e meni-
nos que ficaram com  
saudades da escola”

Entrevista com Patricia Redondo1. Ser guardiães das perguntas  
que as crianças nos fazem durante a pandemia

entrevista
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As escolas também funcionaram como módulos de 
alimentação uma vez por mês, a partir daí também eram 
realizados aportes técnicos, videochamadas com propostas 
de histórias para as famílias e esse módulo passou a ser 
visto como um espaço de envio de apoio, por exemplo, envio 
de barquinhos de papel e áudios com poemas recitados, 
para acompanhar esta navegação; as crianças esperavam 
com entusiasmo o que as professoras mandavam. Às vezes 
mandavam biscoitos ou pão, (porque havia famílias que 
faziam pão). Foi um momento de muita tentativa e erro 
de propostas que se refinavam. Quando se descobriu que 
as meninas e meninos falavam, que diziam alguma coisa, 
começaram a ser feitas propostas de participação infantil. 

“ As crianças esperavam 
com entusiasmo o que as 
professoras mandavam”

“ Em uma atividade se  
dizia “quando as crianças 
olham pela janela tem que 
descrever o que veem ...” 

 Jardín comunitario de la Prov. de Buenos Aires

e naquele bairro as casas 
não tinham janelas. Foi 
algo que as professoras  
foram aprendendo”

Tivemos situações muito complexas, a situação de 
pandemia gerou um aumento da violência, como o 
feminicídio. Os acidentes domésticos também aumentaram; 
a situação de que não existia um exterior, um afora, ou seja, 
que não haja um espaço público onde haja uma professora 
ou um professor que o observe, não é a mesma coisa, que 
ficar sem a experiência do grupo. 

Entrevista com Patricia Redondo1. Ser guardiães das perguntas  
que as crianças nos fazem durante a pandemia

entrevista
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Mas, ao mesmo tempo, a pandemia também tem um 
efeito homogeneizador. O dispositivo escolar promoveu 
o vínculo entre as famílias, gerou uma escuta muito 
personalizada, onde as professoras e professores se 
depararam com cenas que não viam diretamente. Por 
exemplo, quando eram enviadas propostas de atividades 
e não respondiam à realidade. Um exemplo disso é que 
em uma atividade se dizia “quando as crianças olham 
pela janela tem que descrever o que veem ...” e naquele 
bairro as casas não tinham janelas.  Foi algo que as 
professoras foram aprendendo. Uma diretora também me 
disse: “Faz 20 anos que trabalho aqui na comunidade, 
pensava que sabia tudo, mas agora na pandemia descobri 
que não sabia tudo”. A pandemia mostrou a gravidade da 
desigualdade de forma brutal em relação às crianças e à 
educação. São as crianças que mencionaram em uma 
comunidade: “pro, cadê as outras crianças do seu 
WhatsApp”, “onde fica o pátio da escola”, “onde fica 
o caminho para ir ao jardim”, “fala professora, como vai 
você vai ser o abraço quando voltarmos ao jardim”. “Pro, 
você se agasalhou hoje de manhã que está frio”

Podemos dizer que as crianças nomeiam os espaços onde 
nunca pensamos que houvesse uma dimensão igualitária 
comum e pública do jardim de infância, porque nunca 
foi pensado assim, mas as crianças respondem o tempo 
todo.

Em outra experiência, uma menina fala para a sua professora 
na aula virtual “Estou triste”, a professora depois fala com ela 

preocupada com o que ela havia falado e a menina diz: “Calma, 
fica tranquila, não estou mais triste, eu estou brincando “.

É notável como as crianças respondem aos (as) profes-
sores (as) e lhes dizem que brincam, que são crianças, 
que precisam da escola, mas também têm infância. Há 
muitos organismos internacionais que estão nomeando o 
confinamento infantil como algo que nos afeta muito, não 
é que eu negue a dramaticidade dessas situações, mas 
não quero ficar com essa única versão. Quero dar a nossa 
infância outro protagonismo, eles não ficaram apenas con-
finados em casa passivamente em uma situação de po-
breza, como se não tivessem outros elementos. Não tenho 
dúvidas do que dizem os organismos internacionais, mas 
devemos gerar outra escuta, ouvir as vozes das crianças.

“Devemos gerar outra  
escuta, ouvir as vozes  
das crianças”
 
Jennifer Haza e René Sánchez: O que você 
recomenda que as equipes de docentes façam quando 
as escolas abrirem?

Patricia Redondo: É preciso pensar se voltaremos igual, 
como antes da pandemia onde deixávamos a família fora 
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das portas das escolas; as famílias não são professoras, 
mas reconhecemos o seu empenho, agora demos também 
lugar aos saberes populares.

Por exemplo, dissemos que devemos considerar as 
histórias de famílias migrantes (temos muitas famílias 
que vêm de outros espaços latino-americanos). Quando 
queremos recolher histórias, talvez as tenhamos na avó 
que cozinha em casa. Mas a escola não aproveita esse 
saber, ou aproveita pouco, então uma das formas é não 
negligenciar o que falamos sobre as famílias todo esse 
tempo.

Por exemplo, com o projeto “Contos que viajam” uma 
outra escola foi gerada, que encontrou outros espaços e 
formas não materializados pela cerca da escola que constrói 
muros, muros e muros, colocando horários rígidos que não 
permitem que as mães vejam as professoras:  essa escola 
que é montada em uma escola branca ocidental que coloca 
as culturas populares em um lugar subalterno. Agora que 
vamos voltar ao prédio da escola, para qual dessas duas 
escolas vamos voltar?

Discutimos espaços poéticos para bebês, mas não de um 
setor médio ou alto. Por exemplo, em um vídeo que nos 
enviaram, uma avó pulava amarelinha em um pequeno 
abrigo de um assentamento popular, e com algumas 
professoras que refletiam sobre o vídeo, eu perguntei  
“O que estamos vendo? Os indícios da pobreza desse  

lugar? Ou vemos o vínculo educativo daquela avó com 
aquela criança e toda a transmissão cultural que tem ali? 
Ora, não é que se negue a desigualdade social, a questão é 
que cada vez que nomeamos as comunidades, nomeámo-
las de uma posição onde não há elemento vinculado à 
transmissão, nem à posição de que as famílias querem 
outro destino para os seus filhos e filhas e parece que não 
há nada que possamos aprender. 

Nossa preocupação é que mantenhamos a ideia de filiação/
parentesco, afirmamos que nomear cada criança pelo seu 
nome era um ato político e que deveríamos nomear quase 
meio milhão de crianças, e ao mesmo tempo, ir apostando 
na igualdade. Obviamente, alcançar a igualdade requer 
políticas duras, um jardim de infância não vai resolver isso, 
mas está envolvido.

Jennifer Haza e René Sánchez:  Como você imagina 
as escolas daqui a um ou dois anos? Como vamos 
recuperar essas experiências?

Patricia Redondo: Penso que temos que ser as 
guardiães das perguntas que as crianças nos fazem 
durante a pandemia. Por exemplo, eu digo um: “Quem 
cuida do jardim?” e nos perguntam “Quem cuida do 
jardim hoje?” e “Quem cuida do jardim da humanidade 
amanhã?” Então, como imaginar essas crianças em 2021 
e 2022 e esses professores e professoras, educadores e 
educadoras?

27<< >>
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Entrevista com Patricia Redondo1. Ser guardiães das perguntas  
que as crianças nos fazem durante a pandemia

entrevista
“Temos que ser as guar-
diães das perguntas que 
as crianças nos fazem  
durante a pandemia”
Sonho muito com urdiduras latino-americanas mais 
poderosas em relação às crianças, do México a Ushuaia, 
para que não imaginemos um mundo entre pandemias, 
mas comecemos a construir outro mundo.

Imagino crianças não infantilizadas, imagino-as alo-
jadas em espaços educacionais que as reconhecem 
como o enigma que carregam, que é a possibilidade da 
descontinuidade da humanidade. Temos que passar por 
outro começo emancipatório, senão não há saída; temos 
que passar por um começo anticapitalista na lógica em que 
a humanidade está embarcada. Não há saída se destruir-
mos nossas florestas, não há saída se perdermos nossas 
minas, e eu digo que não há saída nem para as infâncias 
mapuches nem para nós que vivemos nas grandes cidades.
Imagino essas infâncias em situação educativa, imagino 
essas meninas e meninos com boas educadoras, com bons 
educadores, que assumam uma postura infantil, que é uma 
postura de compromisso com outro mundo, com outros 
mundos, não por um futuro muito lógico, mas para um 
futuro que foi mencionado hoje.

Nota
1. Patricia Redondo é Diretora de Educação Inicial da 
Província de Buenos Aires e Professora da Faculdade de 
Humanidades da Universidade Nacional de La Plata
2. Integrante do Conselho Editorial da revista Infancia 
Latinoamericana do México.

 JENNIFER HAZA  
      RENÉ SÁNCHEZ

“Imagino 
infâncias  
caminhando 
infantilmente 
de mãos da-
das com  
professoras e  
professores 
que caminhem 
infantilmente”

Jardins de Infância de Villa 
Gessel, DGCyE, Prov. De 
Buenos Aires, “Semana 
das Artes” famílias esca-
lando dunas
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cultura e expressão
Educação e Arquitetura: essências de uma utopia

      MIREIA LÓPEZ MARTÍNEZ
XAVI RODRÍGUEZ SORIANO

Sabem onde eu descobri uma das escolas mais bonitas 
que já conheci?
Foi em uma pequena aldeia no sul do Mali, à sombra de 
uma mangueira. Era ali que se reuniam meninos e meninas, 
vindos de diferentes povoados, a pé ou de bicicleta, 
sozinhos ou acompanhados por aqueles amigos que 
encontravam no caminho para a escola...

Essa escola nada mais era do que um professor mais velho, 
cheio de sabedoria e com o dom da oralidade que os anciãos 
possuem.

Os meninos e meninas iam diariamente para a escola onde 
o professor (as) compartilhava seus conhecimentos ao 
redor da árvore, caminhando pelo povoado ou visitando os 
pequenos pomares que surgiam na margem do rio quando a 
estação das chuvas passava.

Esta escola desapareceu no momento em que a vila, com 
toda a boa vontade, ergueu um austero edifício para abrigar 
uma nova escola.

29<< >>

BEE (bulletin_for_environmental_education_1985). 
Capa da revista BEE editada por  
Colin Ward e Anthony Fyson.
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Foi assim que meninos e meninas substituíram o 
aprendizado sob a sombra fresca da mangueira, passeando 
pela vila ou visitando os pomares dos rios, por quatro 
paredes (uma com um quadro de giz) e pelo calor infernal 
do telhado de zinco que cobria a nova escola.

Com esta história, gostaria de transmitir a importância do 
espaço e, principalmente, o valor das experiências que nele 
geramos, considerando a relação que estabelecemos entre 
o espaço e a aprendizagem.

Por um lado, temos o espaço construído. Aquele que nos 
oferece as condições básicas de conforto, higiene e saúde 
(física e mental), permitindo-nos habitar e viver a escola.

Por outro lado, igualmente ou mais importante, temos 
o espaço imaterial. Aquele que construímos por meio 
das relações e experiências, permitindo-nos uma grande 
diversidade de conhecimentos e aprendizagens.

No que se refere ao espaço construído, a reflexão sobre 
como deveriam ser esses espaços escolares tem ganhado 
certa relevância, principalmente em relação aos tempos de 
pandemia global que vivemos atualmente.

Nessa reflexão sobre as condições que os espaços escolares 
devem oferecer, uma condição básica que devemos 
considerar é o princípio do conforto. Uma característica 
aparentemente subjetiva que, ao contrário, se define por 

uma dimensão quantitativa e qualitativa que, no meu modo 
de entender a arquitetura, deveria ser um requisito básico 
para conceber o espaço a partir da complexidade que se 
estabelece entre a relação do subjetivo com o objetivo.

“Gostaria de transmitir a im-
portância do espaço e, prin-
cipalmente, o valor das expe-
riências que nele geramos, 
considerando a relação que 
estabelecemos entre o espaço 
e a aprendizagem”
A dimensão quantitativa do conforto permite-nos definir os 
requisitos mínimos necessários que uma escola requer a 
partir da distribuição dos usos do espaço de acordo com a 
sua superfície (m2), a quantidade de fluxo de luz necessária 
na sala de aula (lúmen) e / ou os fluxos mínimos para a 
renovação correta do ar de que o espaço necessita (l / s).

Porém, para além desta dimensão quantitativa, deve ser 
igualmente ou mais importante a dimensão qualitativa dos 
espaços, também ligada a este conceito de conforto.

Educação e Arquitetura: essências de uma utopia
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Nestes últimos dias do ano letivo na Catalunha, os 
professores têm estado ocupados e preocupados em 
calcular as superfícies dos espaços de que dispõem nas 
suas escolas. O objetivo principal tem sido “encaixar” 
os alunos nestes espaços de acordo com os números 
estabelecidos pela Secretaria de Educação para a 
reabertura dos centros no mês de setembro.

Entendendo a complexidade do momento que temos 
que viver e os princípios básicos de saúde que devemos 
considerar, encorajo-me a pensar esses espaços escolares 
não apenas a partir dessa dimensão quantitativa e 
funcional. Esta situação de emergência é também uma 
oportunidade para repensar a escola numa perspectiva 
qualitativa que considere esta dimensão a partir de 
uma valorização estética do espaço e sobretudo a sua 
importância para o bem-estar físico e emocional de meninos 
e meninas.

Como a comunidade educativa tem feito ao longo da 
história, a escola deve dar, uma vez mais, uma resposta às 
necessidades educacionais e sociais que surgiram em um 
momento como o presente.

Foi sob essas premissas que a Câmara Municipal de 
Barcelona criou a l’Escola del Bosc (1914) dirigida pela 
professora Rosa Sensat. Uma escola que já no início 
do século passado optou por uma pedagogia ativa que 
respondesse às necessidades socioeducativas de meninos e 

Educação e Arquitetura: essências de uma utopia

Escola do bosque (Barcelona, 1914)

“A escola deve dar, uma vez 
mais, uma resposta às ne-
cessidades educacionais e 
sociais que surgiram em um 
momento como o presente”
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meninas e, ao mesmo tempo, fosse também um instrumento 
higienista diante dos problemas de saúde que Barcelona 
sofria naquela época, fortemente afetada por várias 
epidemias causadas pelas condições insalubres da cidade.

O espaço exterior como espaço saudável e de aprendizagem 
abriu uma porta para aquele momento e também abre agora, 
oferecendo-nos a possibilidade de descobrir e explorar um 
novo espaço para além das quatro paredes da sala e dos 
muros da escola.

Como deve ser o espaço externo?
Esse espaço deve ser o mais natural possível, não só porque 
o contato com a natureza é considerado essencial para 
o desenvolvimento e o bem-estar físico e emocional das 
crianças, mas também porque devemos ter em mente que 
a própria natureza nos oferece infinitas possibilidades para 
gerar experiências e aprendizagem.

“O espaço exterior como 
espaço saudável e de 
aprendizagem abriu uma 
porta para aquele momen-
to e também abre agora, 

oferecendo-nos a possibili-
dade de descobrir e explo-
rar um novo espaço para 
além das quatro paredes 
da sala e dos muros  
da escola”
Os materiais naturais e a própria vegetação permitem-nos 
estruturar e criar espaços. Ao mesmo tempo, a natureza 
é um regulador térmico perfeito e, por isso, facilita que o 
espaço tenha as condições de conforto necessárias para 
construir e habitar nele.

A tudo isso, devemos somar a virtude desse ambiente em 
transformação de acordo com o clima, a riqueza sensorial 
que esses elementos naturais nos oferecem e, claro, as 
infinitas possibilidades que a natureza nos sugere como um 
elemento de exploração e imaginação por meio dos quais 
se pode construir novos relatos sobre o que manipulamos e 
observamos.

A naturalização do espaço exterior vai muito além da 
introdução da natureza no espaço. Um espaço natural 
também deve ser entendido como aquele em que as 

Educação e Arquitetura: essências de uma utopia
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relações e os processos de aprendizagem são criados da 
forma mais natural possível.

É o caso dos espaços exteriores onde as características de 
um espaço refletido e impregnado de natureza permitem dar 
lugar a toda uma série de aprendizagens e relações abertas 
a toda a comunidade educativa.

“As infinitas possibilidades 
que a natureza nos suge-
re como um elemento de 
exploração e imaginação 
por meio dos quais se pode 
construir novos relatos so-
bre o que manipulamos e 
observamos” 
 
O que aprendemos, como aprendemos e onde 
aprendemos?
Os meninos e as meninas do povo do Mali aprendiam 
sentados à sombra da mangueira. Aprendiam no caminho 

para a escola e também nas caminhadas pela vila, 
conhecendo sobre ofícios ou reconhecendo sua história 
pelas ruas, praças e prédios.

Aprender é um verbo que, como tal, devemos conjugar 
e, portanto, interpretá-lo com toda a sua riqueza de 
conjugações. O conceito de aprender não é estático, pelo 
contrário, devemos entendê-lo como um conceito ativo e 
dinâmico, valorizando também todas as aprendizagens que 
ocorrem para além das quatro paredes da sala e dos muros 
da escola.

Compreendendo o espaço como mais um educador (Loris 
Malaguzzi), devemos considerar o meio ambiente, seja 
ele rural ou urbano, como um espaço que também nos 
oferece essa possibilidade de aprendizagens, ao mesmo 
tempo que promove a construção da nossa identidade 
cidadã e comunitária.

Este é o ponto de partida dos Centros de Estudos Urbanos 
dirigidos pelo arquiteto inglês Colin Ward, nos anos 70 
em várias localidades britânicas. Os Centros de Estudos 
Urbanos eram espaços onde profissionais ligados à cidade 
e à educação compartilhavam o mesmo espaço com 
o restante da comunidade. Nesses espaços, meninos 
e meninas aprendiam por meio do ambiente em que 
habitavam, participando ativa, crítica e diretamente da 
transformação e construção do entorno junto com o 
restante da comunidade.

Educação e Arquitetura: essências de uma utopia
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“Meninos e meninas 
aprendiam por meio 
do ambiente em que 
habitavam, participando 
ativa, crítica e diretamente 
da transformação e 
construção do entorno 
junto com o restante da 
comunidade”
Para Ward, existe uma relação direta entre a construção 
da nossa identidade e o mundo que construímos. Por isso, 
a escola tem um potencial extraordinário para promover 
a transformação do entorno a partir dessa relação que se 
estabelece com a comunidade.

Esses espaços comunitários, mais uma vez, se estruturavam 
principalmente a partir desse espaço imaterial que 
construímos por meio das relações humanas. Relações que, 
ao mesmo tempo, são essenciais para a transformação 
coletiva do meio que habitamos e compartilhamos.

A realidade das nossas escolas é diversa e nem sempre 
temos as condições básicas de conforto do espaço que 
deveriam ter. Porém, se consideramos que o espaço 
educativo vai além das quatro paredes da sala e dos muros 
da escola, deveríamos ser capazes de romper esses limites, 
físicos e mentais, para nos permitir abrir a escola ao seu 
entorno e valorizar as oportunidades que este nos oferece 
como espaço de aprendizagem. 

O ambiente escolar é claramente condicionado pelo 
contexto em que nossa escola está inserida. Assim, uma 
escola situada em meio rural tem o privilégio de poder 
aproveitar perfeitamente a proximidade do meio natural 
como mais um espaço de aprendizagem.

Em contraste, certos contextos urbanos não têm essa 
possibilidade e vivem longe desses ricos ambientes naturais. 
No entanto, a cidade também oferece várias possibilidades 
de aprendizagem, se aprendermos a aproveitar as 
oportunidades que ela nos oferece.

É neste ponto que recai a reivindicação do espaço público: 
ruas, praças e parques como um espaço inclusivo e 
diverso que ofereça, também à infância, possibilidades de 
experiências, aprendizagens e socialização.

Essa demanda da cidade também sugere a possibilidade de 
repensar o uso de equipamentos próximos às escolas, como 
centros valorização da cidadania, centros comunitários, 

Educação e Arquitetura: essências de uma utopia
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bibliotecas ou centros esportivos, teatros, cinemas ... desde 
o ponto de vista educacional. Dessa forma, para além de 
um espaço compacto e limitado, poderíamos contemplar a 
possibilidade de compreender a escola como uma relação 
de espaços dispersos e inter-relacionados, abertos ao 
entorno.

Uma escola aberta ao bairro, à vila ou à cidade, é também 
uma escola aberta à comunidade. A escola é um ponto de 
encontro dessa diversidade a partir da qual se constroem as 
comunidades educativas e, ao mesmo tempo, é um ponto 
de partida para relações e projetos que vinculam a escola 
ao meio ambiente. É assim que a partir da escola também 
construímos este espaço imaterial a que nos referimos no 
início deste texto. Um espaço essencial que construímos 
por meio das relações e experiências que surgem na escola 
e, claro, um espaço essencial para a construção da nossa 
comunidade.

“Uma escola aberta ao 
bairro, à vila ou à cidade, 
é também uma escola 
aberta à comunidade” 

Educação e Arquitetura: essências de uma utopia
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Valorizar essa imaterialidade do espaço como cenário 
de vivências e aprendizagens é o ponto de partida desta 
reflexão pedagógica que nos permite decidir como deve 
ser a construção material dos espaços. Nesse sentido, 
entendemos a arquitetura como um meio que nos 
permitirá abrigar essas relações e experiências por meio 
do espaço.

Da mesma forma, um aspecto importante a considerar é a 
relação que o espaço tem com o tempo. Nesse sentido, a 
reflexão sobre o espaço educacional ou de aprendizagem 
está diretamente relacionada à reflexão que fazemos sobre 
o tempo e sua relação com a aprendizagem.

Que tempo, quanto tempo e como são os tempos 
que destinamos à aprendizagemque destinamos à 
aprendizagem?

De acordo com os clássicos gregos, o tempo era 
representado de acordo com três divindades: Cronos,  
Aion e Kairós.

Cronos, representa o tempo de forma parcial e linear, 
tempo limitado por um começo e um fim. Aion representa 
um tempo imparcial, entendido como um todo, um tempo 
eterno. Kairós representa o momento oportuno ou o 
momento supremo.

Se relacionarmos o tempo com a aprendizagem, partiremos 
do princípio de que aprendemos continuamente ao longo de 
nossas vidas.

Aprendemos no caminho para a escola, na escola e 
fora dela. Principalmente, aprendemos por meio desses 
espaços (materiais e imateriais) onde surge esse momento 
mágico (Kairós) em que a experiência está relacionada 
com a aprendizagem. Um processo ativo de aprendizagem 
que devemos respeitar, dando-lhe o seu tempo e 
acompanhando-o no espaço.

“Se relacionarmos o tempo 
com a aprendizagem, 
partiremos do princípio 
de que aprendemos 
continuamente ao longo 
de nossas vidas” 

Tomando como referência essa relação entre o tempo e a 
aprendizagem, consequentemente o espaço também deve 
estar em sintonia com esses elementos e, portanto, adquirir 
também uma perspectiva global.

Educação e Arquitetura: essências de uma utopia
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O espaço educacional, assim como o tempo e a 
aprendizagem, deve ser entendido como um todo que 
vai além das paredes das salas e dos muros da escola. 
Compreender o espaço a partir dessa perspectiva global 
nos leva a refletir sobre como construir essas experiências 
e aprendizagens entre os diferentes espaços, bem como 
construir a continuidade da escola com seu território.

Partindo das características únicas dos diferentes 
espaços da escola, não podemos pensar a continuidade 
sem considerar as transições entre os espaços. Essa 
continuidade é construída precisamente por meio dessas 
transições, tendo em conta as diversas características dos 
espaços e as diferentes oportunidades que nos oferecem.

Uma transição contínua que acompanha e responde às 
diferentes necessidades e momentos da criança. Uma 
transição contínua que alcançamos por meio de paredes 
porosas que relacionam o interior com o exterior. Uma 
transição contínua em forma de varanda, espaço aberto mas 
coberto situado entre os espaços exteriores e interiores da 
escola. Uma transição contínua que também construímos 
quando o pátio da escola se torna a grande praça pública de 
encontro e transição entre o bairro e a escola.

Uma transição que constrói não só a continuidade entre os 
espaços da escola, mas também a continuidade entre a 
escola e o seu entorno, concebendo o espaço educacional 
como um todo, para além das singularidades que os 

espaços dentro e fora da escola nos oferecem.

O grande desafio que devemos enfrentar nesses momentos 
de confinamento e distanciamento social é como a escola 
pode continuar a construir essas relações e vínculos, seja 
a partir do espaço físico, seja a partir do espaço imaterial 
essencial para criar vínculos entre famílias, comunidade e 
entorno.

Vivemos imersos em um momento de mudança, ou melhor, 
tomamos consciência de que a mudança é uma condição 
de vida. A escola, há 50 anos, não era igual à de hoje, 
pelo menos no que se refere aos aspectos educativos, 
humanos e sociais. Em 50 anos, as escolas tampouco 
serão as mesmas de hoje. Tomar consciência dessa 
mudança em que vivemos, acelerada ainda mais nesses 
momentos de pandemia global, nos compromete a repensar 
a escola, não só buscando dar respostas ao presente, mas 
principalmente, buscando construir o horizonte utópico que 
queremos alcançar no futuro.

“A utopia está no horizonte. Eu ando dois passos, ela se 
afasta dois passos e o horizonte se afasta dez passos 
mais. Então, para que serve a utopia? Para isso, serve para 
caminhar.” (Eduardo Galeano)
      
A incerteza atual não nos permite uma previsão clara do 
futuro, mas, paradoxalmente, é uma tela sobre a qual 
construir coletivamente as utopias do futuro.

Educação e Arquitetura: essências de uma utopia
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Diante das dúvidas e questionamentos que nos atingem 
nesses momentos, hoje mais do que nunca, se queremos 
olhar para o futuro é fundamental nos reconectarmos com 
as essências a partir das quais se construiu a identidade 
da escola como agente educacional e social.  
 

“A incerteza atual não nos 
permite uma previsão clara do 
futuro, mas, paradoxalmente, 
é uma tela sobre a qual 
construir coletivamente  
as utopias do futuro”
Essências refletidas na figura daquele professor africano 
que conseguiu construir o espaço de sua escola à sombra 
de uma mangueira. As essências da aprendizagem nesses 
meninos e meninas, caminhando pelas ruas de sua vila 
e, principalmente, a essência dessa escola que constrói 

Educação e Arquitetura: essências de uma utopia

seu espaço físico e emocional por meio das experiências, 
relações e vínculos entre as crianças e a comunidade.

“É tarde, mas é todo o tempo que temos à mão, para fazer 
o futuro” (Pere Casaldaliga (1928-2020))
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“Como está o pátio” da Associação de Professores Rosa 
Sensat (Barcelona).

XAVI RODRÍGUEZ SORIANO: Arquiteto com projetos 
educacionais, de espaço público e infância no Haiti, Guiné 
Equatorial, Moçambique e Catalunha. Membro do grupo de 
trabalho “Como está o pátio” da Associação de Professores 
Rosa Sensat (Barcelona).
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Três experiências, três países, um único objetivo: compromisso com sua comunidade a partir de um olhar abrangente do 
compromisso das professoras e professores.

Uma escola rural em Santa Fé, Argentina: experiência emocionante e corajosa. Grande exemplo de compromisso ético de uma 
professora.

Peru: interessante análise dos desafios da virtualidade levando em consideração as diferenças econômicas, sociais e regionais. 
Exemplos como os do Alto Andino, o robô “Kipi”, voltam a apontar para o empenho, solidariedade e criatividade que muitos 
docentes colocam em ação.  È igualmente interessante  a importante reflexão sobre o acompanhamento das famílias e a 
descoberta conjunta da aprendizagem.

Equador: revisão rigorosa do extraordinário esforço de alguns centros e equipes. Eles se adaptam, flexibilizam, se ajustam a 
diferentes realidades e novamente encontramos um cuidadoso acompanhamento e apoio às famílias e crianças. Uma esplêndida 
experiência da visão integral do compromisso docente.

experiências

>>
>>
>>

  SILVANA CARDONATTI

 Bitácora de una maestra rural 
  en tiempo de pandemia
    PATRICIA VERGARA BAO Y VANESSA SÁNCHEZ JIMÉNEZ

 “Percepciones de las maestras 
    ante los retos y desafíos  
    de la virtualidad”

    DR. MIGUEL PALACIOS VARAS Y MGS. ANA TACURI VELASCO

    Experiencias con nuestros 
    niños y niñas en tiempos  
    de Pandemia
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De repente, nos encontramos imersxs em um 
cenário totalmente diferente do que estávamos 
acostumadxs2. Enfrentamos uma pandemia que 
nos impediu de nos encontrarmos novamente em 
sala. Apesar de na escola rural notarmos várias 
adversidades e problemas, este foi o maior até 
agora.

Como docente, ao longo desses meses, busquei 
infinitas estratégias para continuar ensinando 
crianças de 3, 4 e 5 anos. Apesar do que estava 

acontecendo conosco, era quase impossível explicar para 
as crianças que não podíamos nos ver ou dividir brinquedos, 
que nos reunir e brincar ia mudar completamente, e mais 
ainda em nosso contexto, onde a escola é único espaço 
de encontro, reencontro e contenção, onde se divertem, 
compartilham e se relacionam com seus companheiros.

Meu objetivo sempre foi estar atenta às necessidades dos 
meus alunxs e de suas famílias. Fiquei atenta para ajudá-

Escola Hipólito Bouchard nº 246. Villa Amelia 
- Zona rural da província de Santa Fé
(Argentina)1

Diário de uma professora rural em tempos de pandemia
experiências
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los em tudo, para se sentirem segurxs e para poder interagir 
sem dificuldade.

Nós nos comunicamos através do WhatsApp. A maioria 
dxs alunxs não tem acesso a computadores ou serviços 
de internet, por isso muitas vezes nós, professorxs, 
fazemos recargas de dados móveis para que ninguém seja 
excluído. A cooperação educativa para famílias e crianças é 
fundamental, além da existência de políticas educacionais 
que garantam a conectividade.

Foi e é fundamental gerar e manter vínculos com cada uma 
das crianças. Por isso, todos os dias mando atividades no 
mesmo horário, tentando de ir montando um ritual que seja 
o de esperar o momento de se encontrar. Um espaço onde
circulam as explicações e ao mesmo tempo é um momento 
para expressar as suas ideias, pensamentos ou preocupações. 
Além disso, me filmei exibindo diversas atividades recreativas 
com o objetivo de promover a igualdade de oportunidades. 
Por meio do vídeo, as crianças podem visualizar as atividades 
que devem desenvolver. Procuro alcançar uma interação 
e assim fortalecer nosso vínculo pedagógico e afetivo. Nos 
vídeos também explico os cuidados que devem ter ao fazer 
uma proposta corporal. Sempre brincamos, dançamos, 
rimos e curtimos cada momento. A maioria dos encontros ou 
momentos (síncronos e assíncronos) são uma festa.

Cada família se conecta comigo através de áudios, vídeos e 
fotos. Neles se pode ver a alegria das crianças ao fazerem 

as propostas. Por tudo isso, sinto-me muito mais próxima de 
cada umx.

Um dos principais eixos que trabalhamos foi o das diferentes 
emoções e sentimentos provocados pelo isolamento social, 
preventivo e obrigatório. Promovi esta atividade desde uma 
criança que expressou que, durante a quarentena, teve 
alguns dias tristes e outros felizes. Por meio das mensagens 
de áudio, coloco corporalidade em minha voz com diferentes 
narrativas como forma de abraçá-las.

Na Argentina, o Ministério da Educação da província de Santa 
Fé e o Ministério da Educação da Nação elaboraram uma 
série de livretos para distribuição gratuita. Usamos algumas 
atividades deles. Xs pequenxs sempre estiveram bem 
predispostos a todas as propostas. Trabalhamos muito com 
arte e uma vez a cada quinze dias xs professorxs vão até os 
portões, com todos os cuidados e precauções. Fornecemos-
lhes os materiais necessários para que possam realizar as 
atividades e não lhes falte nenhum elemento, e aí, além da 
voz, nos aproximamos e nos encontramos no olhar.

Para explicar alguns conteúdos mais concretos e 
complicados, utilizo o tempo da visita às suas casas, como 
nesta situação com a Valentina em que, para acompanhar 
o interesse em escrever o seu nome, utilizamos o chão
como suporte. O maior orgulho é saber que tanto esforço,
dedicação e compromisso com as infâncias e a escola
pública fazem sentido. Ter conseguido que estejamos

experiências
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Notas
1. Villa Amelia é um município do sul da Província de Santa Fé,
Argentina
2. Na Argentina, decidimos usar a letra “x” para impedir que a
linguagem invisilbilize outros gêneros ou sexualidades no presente
e no futuro

conectadxs, que escrevam, enviem áudios e realizem as 
atividades com entusiasmo, é ter alcançado qualquer 
objetivo proposto.

Mesmo nessa forma diferenciada de ensinar e aprender, 
vale a pena ser uma professora obstinada!

Até nos encontrarmos novamente na sala, guardo essa 
imagem dos primeiros dias em que compartilhamos 
brincadeiras e deixamos rastros nessa etapa da educação 
inicial.

“A Escola era sala de aula, oficina e comunidade. A ideia 
era chamar permanentemente a atenção das crianças, 
como se fosse um ímã. Se a escola é chata, é inútil. Se 
não ensina a pensar, também”. (Mestro Luis Iglesias).

experiências

Valentina escrevendo seu nome Prof Silvana Cardonatti, docente da educação inicial
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SILVANA CARDONATTI
Docente da educação inicial
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PATRICIA VERGARA BAO
VANESSA SÁNCHEZ JIMÉNEZ

No Peru, como no resto do mundo, devido à pandemia do 
coronavírus, são ministradas aulas virtuais em todos os 
níveis educacionais. Este também é o caso da educação 
infantil, principalmente dos 3 aos 5 anos de idade. Portanto, 
é interessante refletir sobre as experiências que algumas 
professoras vêm vivenciando com as meninas e os meninos 
dessas idades. Para desenvolver essa reflexão, pedimos 
a alguns (mas) docentes de escolas urbanas e rurais que 
compartilhassem suas opiniões sobre as dificuldades que 
enfrentam no trabalho virtual e no processo de adaptação 
dos e das estudantes.

Dificuldades enfrentadas: planejamento e didática
No nível de planejamento: Principalmente, em áreas 
urbanas e onde existia a possibilidade de recursos 
tecnológicos e a Internet, no início, o primeiro desafio 
foi adaptar as atividades presenciais ao ambiente virtual. 
Gradualmente, por tentativa e erro, as escolas foram 
encontrando um estilo de trabalho que melhor se adaptava 
às suas necessidades. Por exemplo, inicialmente a tela não 
era usada rotineiramente, mas as atividades eram enviadas 

experiências
As percepções das professoras sobre as mudanças, desafios e provocações  
da virtualidade 
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para serem realizadas em casa; posteriormente, com o 
uso de videochamadas, iniciou-se o trabalho em pequenos 
grupos. Desta forma, à medida que os professores 
desenvolviam competências digitais e as escolas 
assumiam o desafio da educação à distância, plataformas 
digitais gratuitas foram utilizadas para modelar situações 
de aprendizagem que 
motivassem a participação 
ativa nas sessões de 
aprendizagem.

Porém, durante esse 
processo de adaptação 
à mudança repentina 
da educação, foram 
evidenciadas dificuldades em 
outro grupo de professoras 
que não possuía os recursos 
tecnológicos necessários 
(internet, PC, laptop, 
celular) para a execução das 
aulas. Por exemplo, no caso dos Programas de Educação 
Infantil Fora da Escola do PRONOEI, essa falta de recursos 
dificultava que as docentes coordenadoras mantivessem 
uma comunicação efetiva para orientar o trabalho de 
planejamento das promotoras educacionais comunitárias.

Em geral, o que tem sido difícil para as professoras é que 
seus (suas) estudantes tenham o apoio do adulto para 

realizar as atividades, por isso é difícil estabelecer objetivos 
reais ao nível da sua realização. Por outro lado, muitas 
vezes o adulto pode orientar o estudante da mesma forma 
que seus pais o faziam, quando, agora, novos paradigmas 
são utilizados. Da mesma forma, o planejamento do uso 
de materiais deve considerar o uso de materiais acessíveis 

e incluir várias opções para gerar uma 
atividade com o mesmo objetivo. Sobre 
este assunto, foi preciso ser cada vez 
mais flexível.

Em um nível didático: Quando existem 
circunstâncias adequadas em termos 
de recursos tecnológicos e disposição 
familiar, o atendimento de meninas 
e meninos tem sido muito mais 
consistente do que no início. Nos casos 
em que há duas sessões de pequenos 
grupos por dia, a criança tem uma 
melhor chance de se organizar e poder 
comparecer. Também são oferecidos 

vídeos das aulas elaborados especialmente para a atividade 
ou publicados por outras fontes, para que possam ser 
visualizados de forma assíncrona caso não possam 
comparecer.

Como na educação presencial, a disposição das crianças 
pode ser diferente de um dia para o outro. Há dias em 
que algumas crianças participam muito e se envolvem nas 

As percepções das professoras sobre as mudanças, desafios e provocações  
da virtualidade 
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sessões, assim como outros dias em que sua disposição 
não é a mesma. “Vemos com alegria que nossos filhos se 
adaptaram ao uso da plataforma, alguns sabem ativar e 
desativar funções como o microfone, com facilidade, por si 
próprios. Alguns podem estar acompanhados por um dos 
pais, outros por um adulto em casa, poucos ficam sozinhos 
em frente ao aparelho durante as aulas. Observamos 
também que em alguns casos os pais trabalham a certa 
distância enquanto 
os filhos estão 
nas sessões e só 
comparecem se os 
filhos solicitarem ou 
precisarem” (Pilar 
Quintana, Trener).

De alguma forma, 
essas ações 
desenvolvem 
progressivamente 
a autonomia de 
meninas e meninos. 
No entanto, 
as professoras 
em sua maioria 
expressam que 
a educação virtual não favorece a construção social da 
aprendizagem. Além disso, não ter o feedback e ou a 
devolutiva imediata das crianças sobre a experiência tem 

sido um grande desafio, pois, no nível virtual não é possível 
observar os processos de aprendizagem de cada criança 
individualmente.
 
A criatividade é a chave para seguir adiante
O Peru é um país caracterizado pelo grande fosso social 
entre as áreas urbanas e rurais, especialmente na região 
alta andina do país, a mais de 3.000 metros acima 

do nível do mar. Precisamente, uma das 
características mais relevantes da ruralidade 
é a dispersão geográfica das comunidades 
e a falta de serviços. Conforme o Grupo de 
Análise para o Desenvolvimento - Grade e, 
segundo o Instituto Nacional de Estatística e 
informática - INEI (ENAHO 2016), as zonas 
rurais têm pouco acesso a serviços básicos 
como água potável (68,9%), luz (78,9%) 
e saneamento (44,7%); apenas 28,2% 
acessam o conjunto desses três serviços 
versus 82,6% dos urbanos. Mesmo o acesso 
à Internet é de apenas 1% contra 30,2% na 
área urbana.
 
Diante dessa realidade, meninas e meninos 
costumam percorrer longas distâncias 
para ir às escolas e receber educação e, 

além disso, têm acesso a uma merenda (café da manhã) 
fornecida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar 
Qali Warma. Essa era a única oportunidade para muitas 

As percepções das professoras sobre as mudanças, desafios e provocações  
da virtualidade 
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famílias receberem educação e atenderem a algumas de 
suas necessidades básicas. Assim, a atual situação de 
emergência sanitária não apenas restringiu o direito à 
educação, mas também limitou, em grande medida, que 
os (as) estudantes pudessem ter oportunidades iguais em 
relação a outros nas áreas urbanas. Isso poderá aumentar 
ainda mais a lacuna social existente.

Porém, diante dessa situação, o Estado e, principalmente, 
as professoras com grande vocação para a educação vêm 
incorporando estratégias que lhes permitem atingir seus 
(suas) estudantes de diferentes formas, carregadas de 
inventividade, em alguns casos. Assim, as professoras 
desenvolveram recursos educacionais não estruturados, 
a partir de material reciclado e reaproveitado para fins 
didáticos.
 
Nessa conjuntura, o Estado peruano desenvolveu o 
Programa ‘Aprendo em Casa’, que chega a todo o país 
por meio do rádio e da televisão, embora não cubra 
todo o território rural, devido às deficiências tecnológicas 
mencionadas. Mas não há dúvida de que diante de 
uma necessidade surge a criatividade das professoras e 
professores. Nesse sentido, é admirável a iniciativa de 
um engenhoso professor chamado Walter Velásquez, da 
escola Santiago Antúnez de Mayolo, localizada no distrito de 
Colcabamba, região de Huancavelica. Para atrair o interesse 
de seus  (suas) estudantes com habilidades especiais, ele 
construiu um robô que chamou de “Kipi”.

O robô “Kipi”, cujo nome em quíchua significa “carregar”, 
é construído com material reciclado e sucata eletrônica 
reparada, que além disso é recarregada com energia solar. 
Este professor e “Kipi” percorrem distâncias de até 10 horas 
no lombo de um burro para visitar as meninas e meninos de 
comunidades remotas do distrito de Colcabamba que não 
têm acesso à comunicação.

As percepções das professoras sobre as mudanças, desafios e provocações  
da virtualidade 
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O Kipi armazena audiolivros, contos, poesias e orienta 
experiências para continuar aprendendo e transmite a 
gravação dos programas de rádio da estratégia “Aprendo 
em casa” em quíchua e asháninka. Com essa motivação, 
seus (suas) estudantes não faltam às aulas e se interessam 
pelos ensinamentos do professor.

Adaptação das famílias e de suas filhas e filhos
Atualmente, estamos vivenciando o que é potencialmente 
uma das maiores ameaças em nossa vida à educação 
global. De acordo com Jaime Saavedra, Diretor Global de 
Educação do Banco Mundial e ex-Ministro da Educação do 
Peru, em 28 de março de 2020, mais de 1 bilhão e 6OO 
milhões de crianças e jovens não iam à escola em 161 
países devido à pandemia COVID -19. Isso representa cerca 

de 80% dos estudantes em idade 
escolar no mundo.

Cientes da importância da educação 
inicial nos primeiros anos de 
vida, nos preocupamos com as 
consequências dessa evasão. 
Seja em escolas privadas onde os 
pais não podem mais pagar por 
estarem desempregados ou em 
escolas públicas onde se prioriza 
educação das crianças maiores, 
essa modalidade não atende 
integralmente as necessidades de 
meninas e meninos de acordo com 
a idade.
 
Nesse sentido, e prevendo que esta 
pandemia ameace a saúde, em nosso 
país, o retorno às aulas vem sendo 
adiado. A participação da família na 
educação inicial ou pré-escolar 

As percepções das professoras sobre as mudanças, desafios e provocações  
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cobra um maior protagonismo, tanto nas áreas urbanas 
quanto nas rurais. Isso tem acontecido de duas formas: 
no acompanhamento de suas filhas e filhos e no 
desenvolvimento de recursos para sua aprendizagem, 
com materiais do meio ambiente. Famílias em melhores 
condições, em áreas urbanas, puderam continuar com 
as aulas virtuais. “Acredito que as crianças que melhor se 
adaptaram à modalidade virtual foram aquelas que têm 
uma boa rotina em casa e uma família que possui recursos 
e se organiza” (Naomi Hirakata, Funny Caritas).

“Há famílias que se emocionam por poder acompanhar de 
perto o processo de aprendizagem de seus filhos e ficam 
maravilhadas. Muitas delas conseguiram ver mais de perto 
as habilidades de seus filhos e valorizá-los e essa foi uma 
das melhores experiências que tive como professora. Outras 
ficam frustrados, não têm tempo e a ansiedade de estarem 
encarregados de tantas responsabilidades não lhes permite 
usufruir desses processos de aprendizagem, de acompanhar 
a criança a explorar, experimentar, descobrir. Essa tarefa 
tem sido avassaladora” (Cecília Zarauz, Caritas Graciosas”).

Porém, quanto ao acompanhamento em aulas remotas via 
rádio, televisão ou internet,  as desavenças e discrepâncias 
dos pais nas áreas urbanas se intensificaram no início da 
pandemia, meninas e meninos estavam muito dispersos, 
não entendiam os rumos, se distraíam ou cansavam de 
olhar para a tela, o que exigia maior participação de adultos 
responsáveis, que deviam dedicar mais tempo a este 

trabalho. No entanto, com o passar do tempo, passaram a 
compreender que a aprendizagem de meninas e meninos 
na educação inicial não se limita apenas a ser espectadores 
(as), mas é promovida no jogo e no cotidiano, recebendo 
orientações das professoras para esse fim.
  
“Um desafio para este ano é a interação entre as crianças. 
Elas, especialmente nessa idade, buscam interação com 
seus pares e professores para criar um vínculo significativo. 
Para isso, realizamos diversas atividades que fomentam 
esse vínculo e estimulamos as famílias a encontrar 
momentos e, de acordo com sua disposição, podem 
replicar diferentes atividades entre as famílias. Isso será 
benéfico para cada aluno” (Johana Vera, Trener).

As percepções das professoras sobre as mudanças, desafios e provocações  
da virtualidade 



49<< >>

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

in-fân-cia latinoamericana                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

 nº29
REVISTA DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES ROSA SENSAT
DEZEMBRO 2020

experiências
As percepções das professoras sobre as mudanças, desafios e provocações  
da virtualidade 

Por outro lado, nas áreas rurais, a participação  das famílias 
foi afetada pelas deficiências mencionadas acima. Estes, 
junto com seus filhos e filhas, têm que se deslocar, muitas 
vezes, até o morro para captar o sinal de rádio ou internet, 
priorizando a educação dos filhos e filhas mais velhos.
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No que diz respeito à participação na implementação de 
materiais com finalidade didática, tanto os pais urbanos 
quanto os rurais têm colaborado na sua preparação 
utilizando os recursos próprios do meio ambiente. Em muitas 
ocasiões, o fazem conjuntamente com seus filhos.

Considerações finais
Hoje o sistema educacional enfrenta um grande desafio. 
Segundo a Unesco e Cepal (2020, p. 4) “a pandemia 
transformou os contextos de implementação do currículo, 
não só pelo uso de plataformas e pela necessidade de 
considerar condições diferentes daquelas para as quais 
o currículo foi desenhado, mas também porque existem 
aprendizagens e competências que são mais relevantes 
no contexto atual”. Portanto, países como o Peru devem 
tomar decisões para o futuro próximo que lhes permitam 
continuar promovendo a aprendizagem dentro do quadro 
das diferenças existentes, das lacunas e desigualdades 
existentes em um país diverso.

A educação de meninas e meninos com menos de 6 
anos foi afetada pelas mudanças repentinas produzidas 
no sistema educacional devido à pandemia. O desafio é 
manter um ambiente afetivo que permita que as crianças 
sejam acolhidas com respeito e que promova o convívio 
entre meninas e meninos. A utilização de materiais 
concretos e adequados para os grupos é um desafio, mas 
mais importante é a promoção de interações positivas que 
promovam um ambiente virtual que esteja, apesar de tudo, 

próximo de meninas, meninos e suas famílias. Os ajustes e 
adaptações que as instituições de ensino fazem respondem 
às suas próprias experiências e serão importantes de acordo 
com os seus contextos, especialmente as realidades das 
famílias nas difíceis circunstâncias atuais.

Com relação à lacuna educacional existente em nosso país, 
ela foi aumentada pela situação da pandemia Covid-19. 
Isso porque o acesso à educação virtual requer recursos 
tecnológicos que não estão ao alcance de todos. Porém, 
essa limitação não deve ser usada como desculpa para 
agravar o problema, mas é imprescindível que a criação de 
novas estratégias seja utilizada para garantir o aprendizado 
de todas as crianças do mundo. Isso implica considerar 
as diferentes realidades de todas as áreas de nosso país 
e também da região, não como limites e obstáculos, mas 
como oportunidades de vincular experiências efetivas, 
que na prática têm funcionado. Vale ressaltar que o 
papel da escola como meio de socialização das crianças 
não é inteiramente substituível. No entanto, não se deve 
perder a oportunidade de que cada criança, auxiliada pela 
professora e pelos próprios familiares, possa assimilar os 
conhecimentos disponibilizados em seu próprio ambiente 
para alcançar uma aprendizagem mais significativa.

Por fim, é preciso destacar como os docentes têm se 
exigido além do usual para salvaguardar a qualidade da 
educação que oferecem aos seus estudantes. Isso levou 
ao surgimento de projetos altamente criativos, como o robô 
Kipi, mas também de pequenas iniciativas pessoais em 

As percepções das professoras sobre as mudanças, desafios e provocações  
da virtualidade 
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várias partes do país. Da mesma forma, tem sido promovida 
uma aproximação das famílias pais com novos paradigmas 
escolares, o que poderia ajudá-las a evitar práticas de 
ensino dissociadas que antes eram consideradas eficazes, 
uma vez que agora acompanham seus filhos e filhas no 
processo educacional.
 

PATRICIA VERGARA BAO 
VANESSA SÁNCHEZ JIMÉNEZ
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Experiências com nossos meninos e meninas em tempos de Pandemia

DR. MIGUEL PALACIOS VARAS

De um dia para o outro, o mundo mudou. 2020 trouxe 
consigo um inimigo invisível que modificou completamente 
todas as nossas atividades. Sair era perigoso e nossa casa 
tornou-se um espaço seguro no qual todas as atividades 
diárias seriam concentradas.

No Equador, a emergência sanitária provocada pela 
pandemia COVID-19 gerou, no mês de março, o 
cancelamento na primeira instância das atividades escolares 
e posteriormente a paralisação da maioria das atividades 
econômicas.

Foi assim que os centros educacionais foram obrigados 
a fechar suas portas e modificar sua forma de ensinar, 
incorporando ferramentas tecnológicas e transformando os 
pais e mães em participantes ativos do processo educativo. 
Começou, então, o chamado “novo normal” na educação.

Imersos nessa realidade, os Centros Infantis do município 
de Rumiñahui, cantão localizado no sudeste da província 
de Pichincha, começaram a reorganizar seu processo 
educacional. Sem um maior conhecimento do que significa 
implantar sistemas de teleducação ou educação virtual, 
os 33 educadores, 9 coordenadores e 5 assistentes 

MGS. ANA TACURI VELASCO
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implantar sistemas de 
teleducação ou educação 
virtual, os 33 educadores, 9 
coordenadores e 5 assistentes 
pedagógicos dos 9 centros 
infantis pertencentes a este 
cantão foram motivados 
a gerar propostas de 
caráter didático e continuar 
atendendo aos mais de 650 
meninos e meninas, com 
idades entre 3 a 5 anos.

Assumir esse desafio exigiu 
gerar mudanças, tanto no 
pensamento quanto nas 
ações docentes. Repensar a educação, gerando propostas 
e formas de ensino que garantam os processos para o 
desenvolvimento integral de nossas crianças, tornou-se uma 
prioridade para a comunidade educativa de Rumiñahui.

Em primeiro lugar, era importante levar em conta os dados 
estatísticos que revelam os aspectos socioeconômicos 
das famílias das crianças, pois davam pistas sobre como 
organizar as atividades a partir do acesso que cada família 
tinha à tecnologia.

À escassa conectividade e ao limitado acesso aos 
dispositivos tecnológicos que tanto a família quanto os 

educadores (as) apresentavam, somava-se 
a falta de conhecimento para a implantação 
da educação virtual e do teletrabalho. Essas 
dificuldades tiveram que ser superadas quase 
que imediatamente para dar continuidade 
aos processos de aprendizagem e manter 
a comunicação direta, além de dar suporte 
emocional e psicológico às crianças e suas 
famílias.

Com as dúvidas latentes na equipe de profissionais 
sobre a relevância de quais ferramentas 
tecnológicas poderiam ser aplicadas com a 
população infantil, foram implantados processos de 
formação curtos para os educadores (as) por meio 
de tutoriais e reuniões via zoom, com o apoio do 

Departamento de TIC do Município. Foi acordado usar Zoom, 
WhatsApp, YouTube, Canva e Inshoot para projetar, produzir e 
aplicar em processos educacionais e informativos.
 
Foi assim que os telefonemas, o chat e as videochamadas 
tornaram-se canais de informação, que permitiram aos 
pais serem orientados sobre como realizar atividades 
lúdicas com os filhos. Em algumas ocasiões, quando não 
foi possível utilizar esses meios, os educadores realizaram 
encontros presenciais com familiares em instituições 
escolares, a fim de explicar pessoalmente os processos a 
serem seguidos.

Experiências com nossos meninos e meninas em tempos de Pandemia



54<< >>

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

in-fân-cia latinoamericana                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

 nº29
REVISTA DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES ROSA SENSAT
DEZEMBRO 2020

experiências
Experiências com nossos meninos e meninas em tempos de Pandemia
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Nesses encontros, o diálogo permitiu ir além das 
orientações didáticas e informativas da situação atual, 
reconhecer que o lar não é a escola e que os pais não são 
professores, chegando-se a um acordo, “não transferir a 
sala de aula para casa “. Com essa visão comum, optou-
se por configurar um plano simples com suporte técnico 
cujo conteúdo deveria ser informativo e educativo, apoiado 
na aplicação de alguns meios tecnológicos.

A gestão curricular é tarefa do educador infantil, a dinâmica 
de sua aplicação gira de acordo com a criança e seu 
contexto, de forma sequencial e sistemática, atenta ao 
cumprimento dos objetivos curriculares pertinentes. Como 
afirma o Currículo da Educação Inicial do país “todas as 
crianças são seres biopsicossociais, são únicas”, o que 
as coloca como “atores centrais do processo ensino-
aprendizagem; são sujeitos da aprendizagem a partir  
das suas necessidades, potencialidades e interesses”.

Sem descuidar desse propósito, o planejamento emergencial 
exigia priorizar a realidade atual da criança e de sua família, 
identificando os fundamentos do currículo, gerando as 
aprendizagens mínimas necessárias a partir dos interesses das 
crianças, fortalecendo sua autonomia, seu equilíbrio emocional, 
por meio de atividades lúdicas mediadas pela tecnologia.
 
Aqui, nossa proposta executada com as crianças, e a 
participação da família e educadores. Dois blocos de 
conteúdo foram estruturados.

1. Comunicação e apoio a pais e filhos: a finalidade da 
sua implementação é informativa, educativa na busca do 
fortalecimento e sustentação do vínculo família-escola. 

• Protocolos de higiene tanto para os espaços físicos da 
casa como para os familiares. 

• Protocolos de segurança e contatos telefônicos em caso 
de emergência

• Atividades a serem realizadas com as crianças.
• Sugestões para controlar as emoções.  

2. Experiências de aprendizagem com crianças: a 
finalidade da sua implementação é gerar atividades lúdicas 
para as crianças e continuar no desenvolvimento de suas 
habilidades cognitivas, motoras e afetivas. 

• Manter rotinas. 
• Vamos conversar.
• Vamos contar histórias.
• Vamos brincar ...
• Vamos fazer juntos
• Eu, você e a arte 

Assim, estabeleceu-se uma dinâmica de trabalho, entre o 
virtual e o presencial, onde crianças e famílias pudessem 
seguir uma programação em que as atividades, os links das 
músicas sugeridas, os vídeos produzidos, as histórias em 
áudio enviadas pelo WhatsApp, entre outros, permitiu-nos 
cumprir a meta de alcançar nossos meninos e meninas e 
encerrar com eles um ano letivo de uma forma diferente.

Experiências com nossos meninos e meninas em tempos de Pandemia
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Um primeiro encontro pela tela
Olhar um para o outro através da tela foi uma experiência 
muito emocionante, -se ver, reconhecer amigos, 
Cumprimentar a professora, cumprimentar o outro, 
conversar e conversar, até envolvendo mamãe e papai; a 
intervenção da professora, expressando seus sentimentos, 
incentivando, perguntando e ouvindo as crianças, para 
canalizar seus interesses, emoções e preocupações com 
as circunstâncias. Foi assim que passamos a utilizar 
ferramentas tecnológicas, neste caso o aplicativo “Zoom” 
que nos permite interagir através da tela, permitindo que 
grupos de crianças se olhem, conversem e aprendam.

O planejamento é uma atividade essencial na atuação 
do educador infantil. Este processo permite determinar 
objetivos, atividades, recursos, tempos de execução e 
atividades de avaliação; é um roteiro que antecipa o que 
fazer com o grupo de meninos e meninas. Esses elementos, 
de acordo com o currículo, podem ser adaptados para 
garantir que o processo de ensino-aprendizagem seja ideal.
Essa flexibilidade tem permitido aos (as) educadores(as) 
adequar seu planejamento às novas necessidades  
apresentadas pelos grupos educacionais durante a 
emergência gerada pela pandemia. As adaptações foram 
feitas pensando em manter a qualidade educacional 
apesar da incerteza vivida. Entre as mudanças realizadas, 
incluíram-se uso de recursos tecnológicos, atividades 
interativas e colaborativas, diferentes tempos de execução, 
entre outros.

Experiências com nossos meninos e meninas em tempos de Pandemia

Dinâmica das Atividades
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Um primeiro encontro pela tela
Olhar um para o outro através da tela foi uma 
experiência muito emocionante, -se ver, reconhecer 
amigos, umprimentar a professora, cumprimentar o 
outro, conversar e conversar, até envolvendo mamãe e 
papai; a intervenção da professora, expressando seus 
sentimentos, incentivando, perguntando e ouvindo as 
crianças, para canalizar seus interesses, emoções e 
preocupações com as circunstâncias. Foi assim que 
passamos a utilizar ferramentas tecnológicas, neste caso 
o aplicativo “Zoom” que nos permite interagir através 
da tela, permitindo que grupos de crianças se olhem, 
conversem e aprendam.

O planejamento é uma atividade essencial na atuação 
do educador infantil. Este processo permite determinar 
objetivos, atividades, recursos, tempos de execução e 
atividades de avaliação; é um roteiro que antecipa o que 
fazer com o grupo de meninos e meninas. Esses elementos, 
de acordo com o currículo, podem ser adaptados para 
garantir que o processo de ensino-aprendizagem seja ideal.
Essa flexibilidade tem permitido aos educadores adequar 
seu planejamento às novas necessidades apresentadas 
pelos grupos educacionais durante a emergência gerada 
pela pandemia. As adaptações foram feitas pensando 
em manter a qualidade educacional apesar da incerteza 
vivida. Entre as mudanças realizadas, incluíram-se uso de 
recursos tecnológicos, atividades interativas e colaborativas, 
diferentes tempos de execução, entre outros.

Experiências com nossos meninos e meninas em tempos de Pandemia
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Comunicação   
com   a   família   

Atividades   Ferramenta   
Tecnológica   

Frequência     

Comunicados     
para   a   família   

WhatsApp   
Vídeo.   
Vídeo   

chamada   

Quando   for   solicitado   
Mínimo   uma   vez   por   semana.   

Encontros     
com   a   família   

ZOOM   
Instituição   

escolar   

Quando   for   solicitado   
Mínimo   duas   vezes   por   mês.   

  
  

  

Assim,  estabeleceu-se  uma  dinâmica  de  trabalho,  entre  o  virtual  e  o  presencial,              

onde  crianças  e  famílias  pudessem  seguir  uma  programação  em  que  as             

atividades,  os  links  das  músicas  sugeridas,  os  vídeos  produzidos,  as  histórias  em              

áudio  enviadas  pelo  WhatsApp,  entre  outros,  permitiu-nos  cumprir  a  meta  de             

Experiências     
de   aprendizagem   

Descrição   Ferramenta   
Tecnológica   

Frequência   
  

Rotinas   a   serem   
mantidas   
Higiene,   

acolhimento,   
alimentação   

Definir   e   respeitar   a   hora   da   
alimentação:   café   da   manhã,   

almoço   e   jantar.   
Prática   de   acolhimentos.     

WhatsApp   
Vídeo.   
Vídeo   

chamada   

Todos     
os   días   

Vamos   conversar     
Tema   a   escolher     

  

Momentos   de   inter-relação   
entre   educadora   e   criança,   ou   
entre   família   e   filho/a.   É   um   

momento   exclusivo   para   
conversar.   É   necessário   
determinar   uma   hora.     

WhatsApp   
Zoom   

Presencial   
em   casa   

Uma   vez   
por   semana   

Vamos   contar   
histórias     

(Agora   é   sua     
vez   de   contar)   

  

Agora   é   sua   vez   de   contar.   
Momentos   de   inter-relação   

entre   educadora   e   criança,   ou   
entre   família   e   filho/a.   A   criança   
é,   na   ocasião,   a   protagonista.   

WhatsApp   
Zoom   

Presencial   
em   casa   

Uma   vez   
por   semana   

Vamos   fazer   juntos   
(cozinhar,   limpar,   

cuidar   das   plantas)   

Momentos   para   compartilhar   
entre   os   membros     

da   família   e   filhos/as   

WhatsApp   
Presencial   
em   casa   

Uma   vez   
por   semana   

Vamos   brincar   
com…   

   Jogos   motores,   
musicais   e   
tradicionais   

Momentos   de   inter-relação   
entre   educadora   e   criança,   ou   

entre   família   e   filho/a.   

WhatsApp   
Presencial   
em   casa   

Zoom   

Duas   a   três   
vezes   por  
semana   

Eu,   você   e   a   arte     
  

Atividade   Plástica   

Momentos   para   pintar,   
desenhar,   armar,   recortar,   

colar,   preencher.     
Momentos   de   inter-relação   

entre   educadora   e   criança,   ou   
entre   família   e   filho/a,   

ocasionalmente.   

Presencial   
em   casa   

Zoom   

Duas   vezes   
por   semana   
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experiências
Conclusões
• Pode ser árido realizar atividades escolares com as 

crianças pequenas através da tela de qualquer aparelho. 
É necessário destacar o incentivo e dedicação dos (as) 
educadores (as), que têm conseguido romper com 
o distanciamento físico, apoiar emocionalmente as 
crianças e suas famílias, continuam a ser os ideólogos 
do que se passa atualmente na sala tecnologizada.  
São eles que, sem serem artistas, cantam, dançam e 
contagiam os meninos e meninas, incentivando-os a 
demonstrar todo o seu potencial.

• O panorama do retorno aos espaços escolares não tem 
data. Portanto, consideramos pertinente implementar 
um processo de formação sustentado e sistemático no 
uso e aplicação das TIC. Queremos ser otimistas, diante 
dessa situação, queremos continuar contribuindo com 
propostas, mas também reconhecemos que a educação 
não deve ficar confinada a uma tela.

• A outra pandemia, a economia familiar, está afetada. Papai 
ou mamãe, ou ambos, sem trabalho, os educadores e 
outro pessoal que trabalha nos centros infantis viram a sua 
economia reduzida, fator este decisivo na implementação 
dos processos de ensino-aprendizagem. Dispositivos, 
conectividade e uso de plataformas são recursos que 
merecem itens econômicos adicionais aos do cotidiano, 
sem dúvida é um aspecto que coloca em risco a qualidade 
dos processos educacionais.

• O Plano Educacional COVID-19, implementado pelo 
Ministério da Educação, é um apoio constante aos 
professores, bem como à família. Este portal possui 
guias de ensino-aprendizagem, televisão educativa, 
programas de rádio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

https://educarecuador.gob.ec/category/noticias/
noticias-destacadas/
https://educacion.gob.ec/plan-educativo-covid-19-se-
presento-el-16-de-marzo/
https://www.educacionbilingue.gob.ec/ministra-de-educacion-
habla-sobre-el-avance-del-plan-educativo-covid-19/
https://recursos2.educacion.gob.ec/encasa-inicial/
https://educarecuador.gob.ec/
https://recursos2.educacion.gob.ec/encasa-inicial/

Experiências com nossos meninos e meninas em tempos de Pandemia

DR. MIGUEL PALACIOS VARAS
Diretor de educação, cultura, esporte e recreação  
do GADMUR  

MGS. ANA TACURI VELASCO 
Revista Infancia Latinoamericana - Equador
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KAREN RIJO

“Essa é a variável que temos ignorado por muito 
tempo, talvez porque o amor nos assuste, já que é 
a única energia do universo que o ser humano não 
aprendeu a manejar à sua vontade”

Albert einstein 

Controle ou incerteza? Respostas corretas ou moinhos de 
perguntas? O que predomina em nossa sociedade e em 
nossa educação? Quão líquida é nossa modernidade? O 
que acontece quando o incomum aparece?
 
A incerteza nos desafia. E transforma nossa vida em uma 
experiência interessante, que nos catapulta para a possibilidade, 
entre o que é verdadeiro e o que é incerto. Para que seja 
possível, requer encenação e muita habilidade. Um estar sendo 
e fazendo, com acertos e erros relativos, nunca absolutos. 
Quantas soluções possíveis existem para cada problema?

Uma pandemia nos surpreende, começando pela 
construção de uma nova turma no Centro de Educação 

Infantil Araity. As regras do jogo mudam abruptamente. 
Que lugar tem a educação? O que podemos ensinar? O 
que podemos aprender? De uma educação que enfrenta a 
ingenuidade, surge a questão da intenção. O pedagógico 
surge, porque surge a questão, que é política, e que se 
orienta para o saber-poder.

Continuidade virtual ... Por que continuar?
Rapidamente construímos um canal de comunicação. 
Um caminho, entre os membros da equipe, para planejar 
a continuidade dos processos em que se sustenta a 
construção de uma identidade de grupo.

Compartilhamos fotos, vídeos, áudios, desenhos. 
Meninos, meninas, famílias, educadoras e educadores nos 
comunicamos. Começa a construção de um diálogo virtual. 
Diálogo, que entendemos, é necessário. Porque? Para 
continuar garantindo o direito à educação. Direito que se 
baseia no reconhecimento do ser humano como ser social, e 
que o desenvolvimento saudável se constrói e se sustenta com 

reflexões pedagógicas
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os outros. Porque assumimos a nossa corresponsabilidade 
na educação e criação dos filhos e filhas, acompanhando 
as famílias, num cenário complexo e desafiador, que nos 
convida a compartilhar possíveis estratégias para mergulhar na 
incerteza, a partir do pensar e do sentir.

“Recuperação emocional”
O tempo e o espaço educativo de meninos e meninas é de 
jogo, de aprendizagens, construção de vínculos e, portanto, 
um tempo e espaço vitais. Nesse sentido, propusemo-nos a 
dar continuidade às vivências e encontros significativos que 
fundamentam e desenvolvem a sua subjetividade.

“Por outro lado, e a partir da implicação emocional que 
isso também significa para educadoras e educadores, 
é importante estimular um retorno das crianças dessas 
comunicações, a partir de diferentes recursos (...) que tragam 
as vozes de meninas e meninos. Isso não é importante 
apenas para alcançar essa continuidade, mas também 
como recurso de recuperação emocional para educadoras 
e educadores, que também são afetados (e muito) pelo 
distanciamento físico com aqueles que constroem dia a dia 
um vínculo de cuidado e educação que os enriquece em seu 
papel e função de promover o desenvolvimento integral de 
meninos e meninas “(Etchebehere, G. 2020)

Sim, também sentimos muita falta dos encontros do dia a 
dia. A concretização do nosso papel, expressa nos olhares, 
na voz, no movimento, nos gestos, nas emoções.

Propomos então uma ida e volta. Pro-pondo e não im-
pondo. Possibilitando, em suma, a construção da cidadania, 
praticando a escuta, promovendo a participação e o 
encontro, a continuidade do vínculo, que é o suporte e a 
essência da educação. Acho que esse é o grande objetivo. 
O primeiro, por enquanto.
 
Educar transformando. Transformar educando
Criar e expressar, brincar, são pilares do nosso 
posicionamento pedagógico, a partir do qual promovemos: o 
desenvolvimento e afirmação da identidade, a aprendizagem 
de uma realidade complexa na qual multiplicam-se 
possibilidades e experiências desafiadoras que se conectam 
com o prazer quando o incerto se sabe interessante e cheira 
à possibilidade.
 
Assim, como “aprendiseñantes”, com vasta experiência 
na criação, encontramo-nos num novo cenário, no qual a 
criatividade é um elemento chave. Mergulhar na incerteza é 
uma prática cotidiana da educação transformadora, que se 
baseia na práxis, na escuta, na interação e na coautoria de 
aprendizagens.

“Fazer porções de amor comestíveis”
Alguns dizem que “cozinhar é fazer porções de amor 
comestíveis”. A cozinha, assim como a educação, 
nutre e é transformadora, pois também possibilita 
o desdobramento do brincar, criar, experimentar e 
compartilhar com os outros. E embora, muitas vezes, 
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Receita de Antonia (3 anos) e sua irmã Juana (6 anos)
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cozinhemos seguindo uma receita ao pé da letra, não 
escapamos da incerteza: e temos que experimentar!

“Cozinhar é mágico para mim, é incrível como a mesma 
receita feita por pessoas diferentes pode ser tão diferente, 
ou como a mesma receita, feita pela mesma pessoa em 
dias diferentes, pode quase parecer uma outra comida. O 
ânimo que se põe na cozinha, sem dúvida, é transmitido 
... e o amor também.” (Ruete, D. Folle, J. 2019: 50).

A educozinha destaca a relação entre cozinhar, educação 
e transformação. Torna visível que cozinhar, assim como 
a educação, como a vida, é integral. Integra pessoas, 
disciplinas e habilidades. “Para quem isso não aconteceu? 
(…) O pão não subiu: ficou chato e duro (…) Se o amasso 
pouco, vai ficar irregular e essas migalhas também são 
deliciosas em sopas e saladas. Se eu continuar amassando, 
obtenho a farinha de rosca convencional. “ (Ruete, D. Folle, 
J. 2019: 159).

reflexões pedagógicas
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Cozinha Plasti-Cienti-Expe 
Da literatura, a história FRUTIFRESA FRAMBUCEREZA 
(FRUTIMORANGO FRAMBOCEREJA), de Virginia Brown, 
nos convida a nos deliciarmos com sabores inesperados. 
A mistura de sabores também leva à brincadeira, criando 
novas palavras para nomeá-los. E então surge a ideia de 
planejar um projeto: Cozinha Plasti-Cienti-Expe. Em que 
a cozinha é também um espaço de vivência estética e de 
experimentação científica: uma escola - laboratório - oficina 
nas nossas casas!
 
Em tempos de estar em casa e com as nossas famílias, a 
cozinha pode ser o espaço protagonista, para nos alimentar, 
sim, mas também para descobrir a complexidade, a 
surpreendente realidade em que tudo se inter-relaciona 
(https://drive.google.com/file/d/1QIASHzQcK4stw0c
YdfJeaLvm1dqwjpv_/view). Realidade e ficção também 
estão integradas neste projeto. Quem já brincou de 
cozinhar? Julia (3 anos), Jacinta (5 anos) e sua irmã 
Camelia (2 anos) compartilham suas brincadeiras 
conosco (https://drive.google.com/file/d/1QG-
jgZoILYsW4J59b4OgHTMRNcsE5Jpp/view).
 
Minha cozinha, então, torna-se palco de comunicação e 
educação virtual. Através de vídeos, compartilho com o 
grupo essa transformação de uma cozinha que por vezes 
é uma biblioteca, com diferentes formatos de livros de 
receitas, com histórias que propõem experiências ou 
que contam histórias improváveis   e engraçadas. E que 

outras vezes, com um “abracadabra”, se transforma 
em laboratório para experimentar ou oficina para pintar. 
Nesse diálogo virtual, a cozinha das crianças também se 
transforma.

Jacinta, 5 anos: https://drive.google.com/file/d/1PgeR_
rnP2kyzKuWjW_xY4HTU8X51gxIO/view

Piero, 4 anos, e sua irmã Renata:  
https://drive.google.comfile/
d/1tD73CDmuniYb3rauqSu-
AT4x6xx04zC3/view

reflexões pedagógicas
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Matilda (4 anos) faz arroz com beterraba. E  com feijões pretos, 
Jacinta (5anos),   cozinha arroz preto.

(Arroz magenta: https://drive.google.com/file/d/1idctcATrVX6P
Zcz5pzAIVdTdG-0lSdz-/view Arroz negro: https://drive.google.
com/file/d/1V1g713ZWkDjzhvgAjt9m0QtEfzymdbm2/view). 

Piero (4 años)

Camilo (3 años)

reflexões pedagógicas
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Ao extrair pigmentos de alguns ingredientes, também 
podemos tingir nossos alimentos.

Piero compartilha seus desenhos de super-heróis e, Camilo, 
suas máscaras. Podemos também integrar super-heróis com 
a cozinha? Nós cozinhamos pizza Flash e panquecas Hulk.
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Tomás (3 anos), cozinha panquecas Hulk usando  
espinafre para tingir a massa
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Docente na Formação de Educadores na Primeira Infância 
(CENFORES – INAU). 
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A educação e o cotidiano articulam-se, então, possibilitando 
a cooperação e a participação de meninos e meninas na 
atividade cotidiana da família, possibilitando, por sua vez, o 
desenvolvimento de sua autonomia.
 
Compartilhamos a culinária como uma atividade 
profundamente transformadora quando dedicamos um 
tempo para prestar atenção às suas infinitas possibilidades 
de aprendizagem, experimentação e pesquisa, em 
que química, expressão plástica, leitura, participação, 
observação e experimentação estão integradas.
 
Resumindo, viver é brincar: criar e acreditar. Correr riscos, 
conviver com o incerto. Transformar e compartilhar muito amor.
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história da educação
     CONSELHO EDITORIAL DA  
     REVISTA INFANCIA DE MADRID

Gloria Fuertes nasceu há mais de cem anos e queremos 
recordar a sua obra e, principalmente, a sua contribuição 
literária para  as crianças pequenas.

Para  desenhar uma criança
É necessário fazê-lo com amor.
Pinte muitas franjas
– que esteja comendo uma rosquinha–;
muitas sardas no rosto
– para que se perceba que é sapeca ...

                               GLORIA FUERTES

Quem foi Gloria Fuertes?
Gloria Fuertes nasceu no popular bairro de Lavapiés, 
pertencente à velha Madrid, em 1917. A mãe 
era costureira e o pai zelador. Ela era a mais 
nova de nove irmãos, seis dos quais morreram 
prematuramente. Até os quatorze anos frequentou 
várias escolas, uma das quais descreve num poema: 

“Levaram-me para uma escola muito triste / onde uma 
freira comprida me beliscava / porque nas ladainhas eu 
adormecia”. Ela frequentou um instituto profissionalizante 
e estudou datilografia, taquigrafia, gramática, literatura, 

Gloria Fuertes (1917-2017): contribuição da literatura para as crianças pequenas
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história da educação
e estudou datilografia, taquigrafia, gramática, literatura, 
higiene e cuidado infantil. Por volta dos quarenta anos, ela 
estudou Biblioteconomia e Inglês no Instituto Internacional. 
Ela morreu em novembro de 1998.

Sua vida profissional
Com o falecimento de sua mãe, ela começa a trabalhar, aos 
dezessete anos, primeiro como contadora e depois como 
secretária em diversos cargos que ela define como “horríveis”. 
Em 1960, deu aulas de literatura espanhola em universidades 
dos Estados Unidos. Durante todo esse tempo ela combina 
seu trabalho com sua atividade literária. A partir de 1972, 
recebe a Bolsa de estudos March de Literatura Infantil, que lhe 
permite dedicar todo o seu tempo à literatura.

Sua obra literária
A sua obra literária é muito diversificada e inclui poesia, 
teatro, ensaios, contos ... Escreve tanto para adultos como 
para meninos e meninas. Alguns  consideram que não foi 
feita justiça quanto à valorização da sua obra: acreditam 
que não foi apreciada na sua justa medida, especialmente 
na literatura dirigida a pessoas adultas.

Gloria Fuertes se define como “autodidata e poeticamente 
não escolarizada”. Seu interesse pelas letras surge desde 
criança. Começou a escrever versos aos quatorze anos, aos 
dezoito editou os primeiros versos e deu recitais de poesia 
no rádio. Nessa época, ela produziu seu primeiro livro de 
poemas, Isla Ignorada, publicado em 1950.

Seu nome foi associado à geração de 1950 e ao Postismo, 
um grupo literário do pós-guerra. A experiência da Guerra 
Civil marcou seu trabalho.

Ao longo da sua trajetória literária, esteve presente em 
diversos meios de comunicação, imprensa escrita (colaborou 
em várias revistas, criou e dirigiu outras), rádio e televisão.

Seu trabalho é voltado para meninas e meninos
Embora seu trabalho sempre tivesse meninos e meninas 
em mente, foi a partir da década de 1970 que surgiram 
muitos de seus poemas, contos, enigmas, etc. dirigidos à 
população infantil.

Ela era muito famosa e querida por meninos e meninas, 
e sua simplicidade de linguagem, os jogos de palavras 
que realizava e a humanidade que seus personagens 
transmitiam estavam presentes no mundo infantil.

Em 1939, foi editora da revista infantil Maravillas, onde 
publica semanalmete contos, quadrinhos e poesia para 
crianças. Também colaborou com outras publicações 
infantis como Pelayos, Chicos, Chicas, Chiquitito e o jornal 
Arriba.

Foi membro do conselho editorial da revista de educação 
pré-escolar Madrisas, publicada entre 1974 e 1980, na 
qual são coletados seus versos e contos, e organizou 
a primeira biblioteca infantil ambulante para pequenas 
cidades.

65<< >>

Gloria Fuertes (1917-2017): contribuição da literatura para as crianças pequenas



66<< >>

as 100  
linguagens  
da infância

historia de la 
educación

experiencias

cultura y 
expresión

entrevista

editorial

sumario

reflexiones 
pedagógicas

história  
da educação

experiências

Cultura e 
expressão

entrevista

editorial

sumário

reflexões  
pedagógicas

tema

in-fân-cia latinoamericana                         Editores        Redação             Coordenação           Conselhos             Apoios

 nº29
REVISTA DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES ROSA SENSAT
DEZEMBRO 2020

história da educação
Em meados da década de 1970, ela foi muito ativa em 
programas de televisão como Un globo , dos globos, tres 
gloos e La cometa blanca.

Recebeu vários prêmios de literatura infantil, mas foi a Bolsa 
March para Literatura Infantil, recebida em 1972, que lhe 
permitiu dedicar-se exclusivamente à literatura. Em suma, 
é a partir desses anos que ela passa a ser considerada 
a poetisa das crianças e a estar presente nos centros de 
educação infantil.

Sua incidência na educação infantil
A revista Madrisas, a cujo conselho editorial pertencia 
Gloria Fuertes, em seu editorial de número 22 - fevereiro de 
1976 -, posicionou-se apoiando as conclusões do primeiro 
Simpósio de Creches e Jardins de Infância organizado 
pelo INCIE (Instituto Nacional de Ciência e Pesquisa 
Educacional). Neste editorial, entre outras coisas, se diz: “A 
maioria de nós pôde constatar o esforço titânico em favor 
de uma nova educação - educação na e para a liberdade, 
educação a partir da realidade, educação criativa - que as 
creches vêm desenvolvendo. “

Sua poesia, contos, adivinhas e jogos de palavras contêm 
uma linguagem simples e muito próxima dos interesses 
das crianças. São leves, humanos, transmitem valores 
como a paz, na história “O avestruz troglodita”; a ajuda ao 
outro, como na poesia do «Pequeno Burrito ...»; comunicam 
sentimentos e afetos, como na “Canção da criança feliz”, 

bem como conhecimentos e formas de fazer as coisas. Em 
outras histórias, como “O Riacho e a Montanha”, dá vida 
aos animais e à natureza: “O riacho era filho da água, seu 
pai Lago e sua mãe Chuva o criaram” (a história apareceu 
pela primeira vez na revista de educação pré-escolar 
Madrisas em fevereiro de 1975). Todas essas qualidades 
despertam curiosidade em meninos e meninas. O uso de 
sua poesia e narrativas favorece, entre outras coisas, a 
expansão do vocabulário, a estruturação da linguagem, bem 
como o desenvolvimento da memória e da criatividade.
 
Por fim, a título de exemplo e homenagem à sua 
determinação em estar ao lado dos meninos e meninas com 
o calor e a simplicidade de sua obra infantil, transcrevemos 
alguns fragmentos de sua obra.

 

O que é , o que é 
Anda, corre e salta
e não tem pés.
Vai de mão em mão
e não tem mãos.
Tem cara de melancia
e não tem tia.
A criança e o mais velho o amam,
e ele não tem coração.
O que é?
(O balão)
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Eu não faço barulho ao caminhar
–Ando sem pernas–.
Tenho chifres e não sou um touro.
Eu não fico molhado mesmo se chover,
Nunca saio da minha casa
Apenas coloco minha cabeça para fora.
Durmo muito, como grama.
Gosto do sol
Quem sou?
(O caracol)

Jogo de palavras
Dona Pito Piturra
Dona Pito Piturra
tem luvas,
Dona Pito Piturra
muito elegante.
Dona Pito Piturra
tem um chapéu,  Dona Pito Piturra
com um espanador.

A pata colocou a pata
A pata despenada,
quem, quem, quem,

como é desajeitada,
  quem, quem,  quem,
colocou a pata,
quem, quem, quem,
em uma poça.
Guindaste! Guindaste! Guindaste!
Na poça havia um porquinho
vivo e sujo,
com a lama da poça,
o porco brincando.
O porquinho disse:
-Tira a pata,
bela pata.
E a pata de patera
deu-lhe uma rosa.
Eles andam pela fazenda
comendo figos.
O porco e a pata
eles se tornaram amigos! 

Para as Crianças
Não atravesse correndo
Dê uma boa olhada nas laterais.
Se a bola escapar,

pare de uma vez, não atravesse!
Você pode cair de cara no chão
e na selva de asfalto
os tigres são ônibus
e leões são carros.

Penso mesa e  digo cadeira
Penso mesa e digo cadeira.
compro pão e não o levo,
o que eu aprendo eu esqueço,
o que acontece é que eu te amo.

A poetisa
A poetisa se casou com o poeta
e ao invés de ter um filho
eles  tiveram um soneto.

Nota da Tradutora:  Muitas vezes não encontramos nos 
poemas traduzidos para o português a rima que o poema tem 
na escrita original, fizemos uma tradução literal.  

Conselho editorial da revista    
       Infancia de Madrid.

Mais informações: 
www.gloriafuertes.org
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PRISCILA BASÍLIO

“Escola é, sobretudo, gente
Gente que trabalha, que estuda,

que se alegra, se conhece, se estima” (Paulo Freire)

Este texto foi um convite do setor de jornalismo da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro para a página  
COVID- 19,  no início da pandemia , 07/04/2020, em 
que o cenário pandêmico  nos colocava diante de tantas 
incertezas, instabilidade no cotidiano e  dificuldades para 
enfrentarmos o momento que estava por vir: adultos 
com crianças confinadas em casa,  educação dos filhos 
e filhas e com  isso, o acúmulo das tarefas domésticas 
e da sobrecarga feminina . A finalidade do texto é propor 
um caminho na contramão da perversidade deste sistema 
capitalista que permita que as famílias acolham o tempo 
das crianças e o brincar como ato de resistência. Um 
convite para que brinquem, dancem, cantem, inventem, 
experimentem outros modos de existência, diante de tantas 
dificuldades e cenários inimagináveis e particulares.

A COVID-19 não é mais uma “gripezinha”, mas uma das 
piores crises que enfrentamos neste século. Uma batalha 
que nos faz sentir medo do sofrimento de nossos (as)
conhecidos (as), amigos (as), familiares, entes queridos e 
dos mais frágeis. O neoliberalismo e seus modos de operar 
a economia e as relações sociais realmente não “salvarão” 
o mundo. Urge, então, acreditar que precisamos (re)inventar 
outras maneiras de nos relacionarmos com a vida.

Ao assistir a uma palestra em um festival chamado É Tudo 
Verdade, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), um 
cineasta, para falar de questões que permeiam as relações 

Brincando com areia, terra e água
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em nossa sociedade e dos modos pelos quais aprendemos 
a funcionar, pondera em tom sarcástico: “É tudo verdade?” 
Ele questiona o quanto estamos realmente dispostos a ouvir 
o que o outro tem a nos dizer e traz um exemplo: quando, no 
elevador, perguntamos ao vizinho se está tudo bem, estamos 
verdadeiramente dispostos a ouvi-lo? Ficamos realmente 
incomodados ou estaríamos tentando apenas disfarçar nossa 
indiferença, acrescentando que passaríamos em sua casa 
em outro momento? “É tudo verdade ou é tudo mentira?”, 
pergunta o cineasta. “De que modo estamos vivendo?”

Em uma “sociedade da culpa”, quando paramos para 
olhar o sol ou observar os pássaros, começamos a nos 
sentir rapidamente angustiados. Temos pressa, não 
sabemos bem o porquê, mas a sensação é de que 
sempre temos algo esperando para darmos conta.

O que isso tem a ver, no entanto, com o que tenho a 
dizer como professora de bebês e crianças? Quando 
pensamos nessa etapa da vida, é fácil resgatar o 
documento que formula as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), de 
2010. Ele não nos deixa mentir: as interações e 
brincadeiras são os eixos norteadores para a nossa 
construção como seres humanos. Sendo assim, por 
que nós, pessoas adultas, deixamos de brincar?

O que eu aconselharia às famílias que ainda têm 
seus direitos garantidos para poderem cumprir esses 

dias de isolamento físico, diante de um país desigual em 
que nem todos dispõem do mesmo direito, é: brinquem! 
Brinquem, brinquem muito com seus filhos e suas filhas! Há 
uma coisa que posso garantir: teremos muito tempo para 
as letras e os números em uma sociedade letrada. Não se 
pressionem, não se sobrecarreguem, não se sintam mais 
uma vez culpados(as) por não fazerem o papel de um(a) 
professor(a) dentro de casa. Simplesmente sejam pais, 
mães, avós, ou melhor, bruxas, fadas e magos no campo da 
imaginação. 

as 100 linguagens da infância  
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Brinquem com seus filhos daquelas brincadeiras tradicionais 
de antigamente que eles provavelmente desconhecem, 
como escravos de Jó, peteca, esconde-esconde, amarelinha, 
pular corda, elástico etc. Era assim que brincávamos muito 
quando ainda podíamos frequentar praças e ruas livremente. 
Nessa época, era preciso que nossos pais nos chamassem 
para, bem à noitinha, dormir, já que nos encontrávamos 
ainda sentados com nossos amigos, brincando de contar 
histórias de terror... Sim, isso acontecia. A humanidade 
empobreceu em experiências e já não há mais lugar para 
longas histórias. Estamos quase mudos.
 
“Meu quintal é maior do que o mundo”
Hoje atuamos como máquinas, na maioria das vezes sempre 
respondendo a alguma demanda externa, pois não somos 
capazes de nos ouvir, de ficar em silêncio e de “perder tempo” 
com o que é encarado como desimportante. Entretanto, 
agora, podemos (re)aprender outro modo de existir, como 
bem escreve, em Memórias Inventadas – A Infância, o poeta 
Manoel de Barros: “Dou respeito às coisas desimportantes 
e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. 
Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. 
Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado 
para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por 
isso. Meu quintal é maior do que o mundo”.

Portanto, talvez este seja o grande apelo do Universo: 
aprendamos a perder tempo com as coisas consideradas 

desimportantes, aprendamos a “perder tempo” – termo tão 
usado no capitalismo desenfreado – com os pequenos (as), 
brincando com eles e elas, contando-lhes experiências. 
Então, por que não usamos como antídoto aquilo que o 
capitalismo considera um veneno? Devemos “perder tempo” 
com as coisas consideradas desimportantes. 

Meninos  
e meninas  
investigando

as 100 linguagens da infância  
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Façamos a todos um convite: brinquem, dancem, cantem, 
inventem, experimentem outros modos de existência! 
E, quando retomarmos nossas vivências e experiências 
escolares, estejamos mobilizados por uma nova forma 
de existir que nos foi “roubada” pela lógica do lucro e da 
economia. Que possamos nos conscientizar e resistir à 
ordem econômica que subordina os interesses da população 
à ganância do capital!  Como diz Paulo Freire em Pedagogia 
da Autonomia, “a capacidade de nos amaciar que tem 
a ideologia nos faz às vezes mansamente aceitar que a 
globalização da economia é uma invenção dela mesma ou 
um destino que não poderia se evitar, uma quase entidade 
metafísica, e não um momento de desenvolvimento 
econômico submetido, como toda produção econômica 
capitalista, a uma certa orientação política ditada pelos 
interesses dos que detêm o poder”. 

O que podemos oferecer às crianças, agora, é aquilo que, 
antes de ser direito, é condição para a existência plena: um 
cotidiano brincante, que a sociedade capitalista esqueceu 
ou não quis nos ensinar.

Iniciemos, neste momento de tempos difíceis, um diferente 
estilo de existir/viver, um projeto de transformação em 
favor da revolução nas concepções de ser humano e 
de ser social. Uma revolução cultural que se processe 
simultaneamente em níveis macro e micropolíticos, pois 
a luta contra a captura não se situa apenas no plano da 
economia política, mas também no da economia subjetiva.

Para Felix Guattari e Suely Rolnik, em Micropolíticas: 
Cartografias do Desejo, “os afrontamentos sociais não são 
mais apenas da ordem econômica, eles se dão também 

Meninas com 
suas famílias 

(projeto de 
literatura)

Literatura entre 
bebês
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entre diferentes maneiras pelas quais os indivíduos e grupos 
entendem viver a sua existência”.
 
Modos mais solidários de existência
Quando isso tudo acabar, não saberemos se outras crises 
surgirão.  É bem provável que, diante desta situação que nos 
aflige, mobiliza, deixa raivosos e amedronta, tenhamos muito 
o que resgatar e (re)construir no mundo, mas esperamos 
registrar a finalização de um regime de exploração, 
afirmando outros modos mais solidários de existência. 

É neste momento, confinados, que podemos nos organizar 
e assim estamos fazendo. Quando retornarmos e andarmos 
juntos pelas ruas e praças, no trabalho e nos parques, 
penso que a nossa estratégia possa ser outra. Precisamos 
frear o crescimento da desigualdade, do neoliberalismo, das 
competições e acelerações. O tempo agora deve ser distinto 
e necessário para nos abraçarmos, nos fortalecermos como 
coletivo e para que possamos nos permitir uma parada 
instantânea ao ver um pássaro, uma árvore florida ou para 
estender a mão a um amigo precisando de ajuda.

Que o nosso mundo possa pelo menos ser “É tudo verdade” 
para nós mesmos (as) e que as nossas perguntas, quase 
mecânicas no elevador − “Como você está?” −, sejam 
verdadeiramente para acolher, trocar e ouvir. Nossos bilhetes 
para os idosos não precisam ser somente por causa da 
COVID-19, mas para construir uma rede permanente de 
solidariedade. Nosso “brincar” deve retornar às nossas 

vidas, e nosso isolamento − quando e se acontecer, além 
dos momentos de crise (COVID-19 ou outra qualquer) − 
não deve ser comandado por um mercado que controla 
nosso corpo, emoção e jeito de levar a vida, mas sim por 
um tempo interno, de organização interior, para voltarmos 
sempre melhores para nós próprios e para a humanidade.
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