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ARTIGO

RESUMO

Roseli Wolschick Rambo, Rosemari Lorenz Martins 
e Edilaine Viera Lopes

A PANDEMIA E OS DESAFIOS DA 
IMPLEMENTAÇÃO DO REFERENCIAL 
CURRICULAR GAÚCHO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Nos últimos meses, estamos vivendo um contexto diferente. A pandemia do Corona-
vírus4 atingiu o mundo inteiro, fazendo a população mudar seus projetos e planos e 
exigindo muitas adaptações. As políticas públicas de todo País tiveram que ser adap-
tadas. O mundo foi fechando as portas sob regime de quarentena e entendendo que 
o isolamento social era a melhor medida para proteger a todos. As escolas precisaram 
apressadamente adaptar-se à nova realidade. Em todas as etapas de ensino, foi ne-
cessário adotar plataformas para aulas online, porque os alunos não podiam deixar de 
estudar e também tinham de cumprir 800 horas de aula, que são exigidas para termi-
nar o ano letivo. Dessa forma, os professores foram obrigados a se adaptar a um novo 
modelo de ensino, que exigiu uma reinvenção das práticas educacionais desenvolvi-
das até então. Assim, os órgãos responsáveis pela educação precisaram pensar em 
estratégias para que um novo modelo de aulas pudesse ser implementado. As aulas 
na Educação Infantil (0 a 5 anos), que também tiveram de ser realizadas à distância, 
geraram uma preocupação maior, especialmente porque, antes da pandemia, muitos 
especialistas criticavam o contato de crianças pequenas com tecnologias digitais, na 
medida em que as crianças, nesse faixa etária, aprendem através de suas vivências e 
experiências, como refere o Referencial Curricular Gaúcho. Mesmo assim, as escolas 
de educação infantil têm desenvolvido atividades remotas, visando preservar os vín-
culos e atender aos objetivos previstos pelo Referencial Curricular Gaúcho e a BNCC.

Palavras-Chave: Ensino remoto. Práticas pedagógicas. Tecnologias digitais.

4 Coronavírus: novo tipo de vírus pertencente à família dos Coronavírus que causa uma síndrome 
respiratória aguda, grave e altamente contagiosa, chamada Covid-19.
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1. Considerações Iniciais

Este trabalho tem como objetivo analisar 
os enunciados do discurso pedagógico 
do Referencial Curricular Gaúcho (RCG), 
para entender se é possível tê-lo como 
embasamento em tempos de pandemia. 
Desse modo, para desenvolver uma pes-
quisa analítica sobre o RCG, o trabalho 
foi elaborado a partir de duas problema-
tizações: 1) Como o Referencial Curricu-
lar Gaúcho está sendo implementado em 
tempos de pandemia? 2) O ensino me-
diado por tecnologias digitais pode for-
necer os subsídios necessários para que 
as crianças de Educação Infantil possam 
aprender, segundo o referencial? Esses 
questionamentos geram grande preocu-

pação, uma vez que o Referencial Curri-
cular Gaúcho deveria estar sendo imple-
mentado ao longo desse ano nas escolas, 
inclusive nas de Educação Infantil, em-
bora não se imaginasse que, em 2020, 
todo o ensino tivesse de ser realizado de 
modo remoto, quando o cronograma de 
implantação do RCG foi estabelecido. 

2. Referencial Curricular Gaúcho

Após receber contribuições de mais de 
120 mil pessoas e da realização de diver-
sas mobilizações ao longo de 2018, o Re-
ferencial Curricular Gaúcho foi homolo-
gado no dia 12 de dezembro de 2018 pelo 
Conselho Estadual de Educação (CEED) 
e pela União Nacional dos Conselhos Mu-
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nicipais de Educação (UNCME). O do-
cumento, elaborado em regime de cola-
boração entre a Secretaria Estadual da 
Educação (SEDUC), a União Nacional dos 
Dirigentes Municipais da Educação (UN-
DIME) e o Sindicato do Ensino Privado no 
Rio Grande do Sul (SINEPE/RS), passou 
a nortear os currículos das escolas gaú-
chas a partir de 2019. As mudanças, que 
seguem as diretrizes da nova Base Na-
cional Comum Curricular (BNCC), valem 
para toda a educação básica, inclusive 
para a Educação Infantil.

O novo projeto visa agregar temáticas 
regionais como história, cultura e diver-
sidade étnico-racial, de forma a comple-
mentar a BNCC. O RCG é um documento 
que advoga a importância da valoriza-
ção da diversidade cultural presente no 
território do Rio Grande do Sul e 

apresenta, também, aspectos 
relevantes sobre a organização 
da ação pedagógica, inclusão, 
diversidade, equidade e avalia-
ção. Além de propor formas de 
acolhimento das crianças nas 
instituições, compreendendo a 
inserção das famílias no ambiente 
escolar como forma de articular 
ações conjuntas para favorecer 
o desenvolvimento integral das 
crianças (RCG, 2019, p.53).

Nesse contexto, para o desenvolvimen-
to deste artigo, foi escolhido o primeiro 

caderno como materialidade analítica5, 
por ter como foco os princípios orienta-
dores do currículo da Educação Infantil. 
Nele, são apresentados e discutidos os 
princípios éticos, políticos e estéticos 
da Educação Infantil, os direitos de de-
senvolvimento das crianças (conviver, 
brincar, participar, explorar, expressar 
e conhecer-se) bem como os seguintes 
campos de experiências: o eu, o outro 
e o nós; corpo, gestos e movimentos; 
traços, sons, cores e formas; escuta, 
fala, pensamento e imaginação; espa-
ços, tempos, quantidades, relações e 
transformações. Além disso, também 
são listados os objetivos de aprendiza-
gem e desenvolvimento para cada um 
dos campos de experiências constantes 
também na BNCC.

3. Educação infantil: 
breves conceitos

A Educação Infantil, primeira etapa da 
Educação Básica, atende crianças de 
zero a três anos na creche e de quatro 
e cinco anos na pré-escola. Tem como fi-
nalidade “o desenvolvimento integral da 
criança de até 5 (cinco) anos, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social, complementando a ação da famí-
lia e da comunidade” (BRASIL, 2013, LDB, 
Lei nº12.796, art. 29). A Educação Infantil 
é um direito humano e social de todas as 
crianças até seis anos de idade, sem ne-
nhuma distinção racional, política, social, 
de eficiência ou religião.

5  Materialidade analítica: característica daquilo que é material. Nesse contexto, significa mate-
rial de análise.
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Segundo a Base Nacional Comum Curri-
cular (BRASIL, 2017, p. 42), a Educação 
Infantil é dividida em creche (bebês e 
crianças bem pequenas) e pré-esco-
la (crianças pequenas). O Ministério da 
Educação (MEC) sacramentou, em for-
ma de portaria, a resolução do Conselho 
Nacional de Educação (CNE), determi-
nando a data de 31 de março como limite 
para crianças que completam 4 e 6 anos 
entrarem nos ensinos infantil e funda-
mental, respectivamente. De acordo com 
o  MEC, as crianças devem ser matricu-
ladas em escolas, obrigatoriamente, aos 
quatro anos de idade. Antes disso, os 
pais não são obrigados a manter os fi-
lhos nas instituições.

A maioria das escolas de Educação In-
fantil tem uma organização própria (ba-
seada em leis estaduais e municipais, 
como sugere o MEC) para formar tur-
mas, respeitando as idades das crianças 
e o limite máximo por turma. No muni-
cípio de Santa Maria do Herval/RS, por 
exemplo, a Educação Infantil está orga-
nizada da seguinte forma: 
 

- 0 a 1 ano de idade = Berçário I. Poderá 
ter 6 (seis) crianças por turma, poden-
do chegar até 10 (dez) crianças por tur-
ma se houver auxiliar para o professor; 

- 1 a 2 anos de idade = Berçário II. Até 7 
(sete) crianças por turma, podendo 
chegar até 12 (doze) crianças por tur-
ma, se houver auxiliar para o professor;

-2 a 3 anos de idade = Maternal I. Até 8 
(oito) crianças por turma, podendo che-
gar até 14 (catorze) crianças por turma, 
se houver auxiliar para o professor;

 - 3 a 4 anos de idade = Maternal II. Até 
12 (doze) crianças por turma, poden-
do chegar até 18 (dezoito) crianças 
por turma, se houver auxiliar para o 
professor; 

- 4 a 5 anos de idade:  Pré – Escola A. 
Até 15 (quinze) crianças por turma, 
podendo chegar até 20 (vinte) crian-
ças por turma, se houver auxiliar para 
o professor; 

- A partir de 5 anos de idade: até 22 
(vinte e duas) crianças por turma, po-
dendo chegar até 24 (vinte e quatro) 
crianças por turma, se houver auxiliar 
para o professor.

Em relação à jornada de funcionamento 
e permanência da criança na Educação 
Infantil, a Lei nº 11.494/2007, p. 84, dis-
põe as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil, estabelecendo 
que a mesma deve ser ofertada às crian-
ças em jornada parcial de, no mínimo, 4 
(quatro) horas diárias, ou em jornada in-
tegral, igual ou superior a 7 (sete) horas 
diárias. Essa jornada da criança, em am-
biente escolar, não pode se exceder, sob 
o risco de não ter atendidas suas neces-
sidades de convivência familiar. A mesma 
busca respeitar e conciliar dois direitos 
fundamentais da criança: o direito à con-
vivência familiar e o direito à educação. 

4. A implementação do referencial 
curricular gaúcho na Educação 
Infantil em tempos de pandemia

Após a aprovação do RCG, o documen-
to teve de ser adaptado à realidade dos 
municípios, ainda em 2019, para pos-
terior implementação em 2020. Sendo 
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assim, neste ano, em meio a todas as 
mudanças requeridas pelo ensino remo-
to, os professores têm/teriam o desafio 
de adequar o ensino conforme propõe 
o RCG, com vistas a tornar o estudante 
protagonista na construção do conhe-
cimento e também na comunidade em 
que vive. Isso pede um olhar diferencia-
do para um novo currículo, cujo foco é a 
formação integral do aluno.

Os professores, em função da falta de or-
ganização de políticas educacionais ino-
vadoras e de formação continuada, não 
estavam preparados para um ensino re-
moto, mediado por tecnologias, como o 
que foi necessário implementar por cau-
da do isolamento social exigido pela pan-
demia. Sendo assim, faltaram subsídios 
para o desenvolvimento de novas propos-
tas pedagógicas e, especialmente, para 
a implantação do RCG. Isso tudo gerou 
muitas dúvidas e grande inquietação en-
tre os profissionais da educação, em es-
pecial, entre os professores da Educação 
Infantil, que tiveram (e continuam tendo) 
muitas dificuldades para adequar o currí-
culo ao ensino remoto e, ainda, garantir a 
implementação do RCG, embora tanto a 
BNCC quanto o RCG prevejam a inserção 
da cultura digital na escola como compe-
tência geral. Ademais, sabemos que, na 
Educação Infantil, o uso de tecnologias 
deve ser supervisionado pelos pais. Além 
disso, o foco do ensino, nessa etapa, não 
é, exclusivamente, o recurso tecnológico. 
Ele é concebido, conforme o RCG

como um conjunto de práticas 
que buscam articular as experi-

ências e os saberes das crianças 
com os conhecimentos que fazem 
parte do patrimônio cultural, 
artístico, ambiental, científico e 
tecnológico. Tais práticas são 
efetivadas por meio do brincar e 
das interações que as crianças 
estabelecem, desde bem peque-
nas, com os professores e as 
outras crianças e afetam a cons-
trução de suas identidades. (RCG, 
2018, pág.56)

Nesse sentido, para além da tecnologia 
como parte de um conjunto de práticas 
educativas, o RCG ressalta a importân-
cia de a criança brincar e interagir com 
os professores e com outras crianças, 
para construir sua identidade e, assim, 
também vivenciar saberes e experiên-
cias. Não podemos afirmar, obviamen-
te, que as interações das crianças com 
seus familiares, nesse momento, não 
possibilitem a construção da identida-
de da criança, mas sabemos que essa 
construção se daria de forma diferente 
na escola.

O RCG também prevê a promoção de vi-
vências e experiências, com o intuito de 
garantir os direitos da criança no que 
tange aos objetivos de aprendizagem 
e ao seu desenvolvimento integral. Des-
sa forma, as instituições de ensino, que 
devem se adequar ao RCG, veem-se na 
obrigação de proporcionar diferentes 
vivências e experiências e, em tempos 
de pandemia, precisam manter como 
objetivo a interação com a família, para 
que os pais se tornem mediadores entre 
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a escola e o aluno, para, assim, ser pos-
sível a promoção de conhecimentos.

Uma questão que se tornou muito difí-
cil com as aulas remotas foi identificar 
as necessidades e as curiosidades das 
crianças, para fazer um planejamen-
to adequado e significativo.  Segundo 
o RCG, por meio da ação de brincar, 
as crianças mostram em que estão in-
teressadas. Ao observar a brincadeira 
das crianças, o professor terá elemen-
tos para planejar sua intervenção, or-
ganizando ambientes e condições para 
garantir e ampliar a brincadeira e as 
aprendizagens das crianças, pois

todas as ações desenvolvidas na 
escola da infância são marcadas 
pela intencionalidade educativa 
e pela indissociabilidade6 entre o 
educar e o cuidar, bem como pelo 
acesso ao conhecimento sistema-
tizado através de práticas pe-
dagógicas significativas para as 
crianças. Assim, os conteúdos que 
emergem dessa etapa apresen-
tam uma profunda relação com 
a vida cotidiana, entre eles, a 
alimentação, a higiene, o repouso, 
o domínio do corpo, o brincar, o 
movimento, a exploração de si e 
do entorno, dentre tantas outras 
linguagens (RCG, 2018, p. 56). 

O RCG sugere que, na Educação Infan-

til, todas as ações desenvolvidas sejam 
educativas; logo, o cuidar e o educar 
precisam andar juntos. Esse é uma tare-
fa importante, que os professores não 
podem realizar com eficiência, pois o 
educar e o cuidar indissociados não são 
possíveis para os docentes, em função 
do distanciamento.

O RCG considera o professor uma peça 
fundamental para a criação do contexto 
para a aprendizagem da criança. O pro-
fessor precisa estar focado e presente 
no espaço da criança, instigando-a para 
a construção de sentidos sobre o mundo 
que a rodeia.  Entende-se, assim, que as 
aulas remotas precisam ser elaboradas, 
pensando no espaço físico da criança e 
pensando na possibilidade de a família 
ajudar na criação desse espaço. O que 
também significa um pouco de dificul-
dade, pois o professor não tem conheci-
mento do espaço que a criança tem em 
casa e nem o tempo que os pais têm para 
se dedicarem às atividades propostas.

Os professores, em suas aulas remotas, 
têm tentado desenvolver com as famí-
lias, além de espaços e ambientes propí-
cios para a aprendizagem, também ativi-
dades de interação e brincadeiras. Esses 
são considerados os grandes eixos para 
a aprendizagem na Educação Infantil. 
Porém, isso sempre será um trabalho em 
conjunto com a família, pois os pais se-
rão os mediadores entre as atividades, 

5  Indissociabilidade: Característica daquilo que é indissociável, inseparável; que não pode ser 
separado nem desunido.
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os professores e as crianças. De outra 
forma, entende-se que essa aprendiza-
gem não pode ocorrer. A brincadeira é 
um grande eixo para a aprendizagem, 
por isso os professores precisam ser 
criativos na elaboração do planejamen-
to, para que de fato ela ocorra em casa 
e, preferencialmente, com a participação 
dos pais. Os mediadores devem transmi-
tir ao professor o resultado e até mesmo 
a forma como sucederam as brincadei-
ras, usando vídeos, fotos e/ou escre-
vendo o que foi observado. A partir das 
observações desses relatos, o profes-
sor pode propor novas intervenções. De 
acordo com o RCG,

a brincadeira, por excelência, é 
a linguagem das crianças e é na 
ação de brincar que as crianças 
mostram em que estão interes-
sadas. Ao observar de maneira 
atenta e sensível a brincadeira 
das crianças, o professor terá 
elementos para planejar sua in-
tervenção, organizando ambien-
tes e condições para garantir e 
ampliar a brincadeira e as apren-
dizagens das crianças (RCG, 
2018, p.63)

Outro ponto importante que precisa ser 
pensado pelo professor na elaboração 
de seu planejamento são as atividades 
que contribuem com a criação e até para 
a manutenção do vínculo já construído 
antes da pandemia. Através de aulas 
não presenciais, sabemos que isso é mais 
complicado, mas é essencial. 

O vínculo entre professor e aluno (crian-
ça) é fundamental na Educação Infantil 
e precisa ser considerado, mesmo em 
tempos de pandemia. Esse vínculo pode 
facilitar a adaptação da criança, quando 
acontecer o retorno às aulas presenciais 
na Educação Infantil; nesse momento, 
ocorrerá um novo corte entre a família 
e a criança. Isso precisará ser feito com 
muita cautela, sem riscos psicológicos. 
O professor, em suas aulas à distância, 
precisa elaborar atividades que favore-
çam o vínculo não só da criança com a 
família, mas também da criança com o 
professor, porque

não há contradição entre aco-
lhimento e ação educativa, pois, 
acolher significa valorizar as 
manifestações das crianças e 
reconhecê-las como experiên-
cias reais, capazes de levá-las 
à construção de aprendizagens 
e de vínculos significativos. Um 
dos elementos facilitadores para 
esse processo de adaptação são 
as propostas educativas, que, 
geralmente, priorizam uma or-
ganização peculiar dos espaços, 
dos tempos e da própria rotina 
cotidiana, ou seja, do ambiente 
compreendido numa dimensão 
que abrange tanto os espaços 
físicos quanto as relações que 
neles se estabelecem. Assim com-
preendidos, os ambientes preci-
sam ser planejados para acolher 
as atividades lúdicas, para opor-
tunizar que as crianças realizem 
ações com autonomia, fazendo 
surgir situações interessantes, re-
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lações que permitem bem-estar, 
contextos que promovam a rique-
za da brincadeira e a construção 
de vínculos entre as crianças e o 
professor (RCG, 2018, p. 67).

    
As atividades que têm por objetivo 
manter e desenvolver vínculo precisam 
estimular a interação, para que isso 
aconteça de maneira natural. Mais im-
portante do que enviar atividades no 
papel é elaborar atividades que estimu-
lem vínculos afetivos. A criança precisa 
ter um contato contínuo com o profes-
sor, para que não ocorra uma “quebra” 
na construção de espaço afetivo e para 
que haja a superação do medo de novos 
desafios.  É preciso fazer a criança sen-
tir-se segura, valorizada e acolhida no 
ambiente, seja ele presencial ou online. 
Como propõe o RCG,

a adaptação na Educação Infan-
til precisa ser compreendida na 
perspectiva do acolhimento como 
princípio norteador para o tra-
balho educativo. A organização 
do ambiente precisa ser pensada 
para acolher e motivar as apren-
dizagens das crianças; as rotinas 
e as jornadas diárias precisam 
acolher as experiências dos be-
bês e das crianças, dando-lhes o 
tempo necessário para brincar e 
explorar; o período de adaptação 
precisa acolher as crianças e suas 
famílias e levar em conta as emo-
ções que surgem neste período e 
depois dele (RCG, 2018, p. 69).

O planejamento para as aulas remotas, 
que é o ponto de partida, é de respon-
sabilidade do professor, assim como nas 
aulas presenciais. Isso é fundamental, 
pois garante o desenvolvimento de ati-
vidades pensadas, que proporcionam a 
aprendizagem. Mas a execução, nesse 
momento de exceção, é das famílias. Por 
causa disso, as atividades precisam ser 
bem planejadas. Elas também devem ser 
contínuas e com sequência, não frag-
mentadas, para que a aprendizagem 
seja significativa. O professor também 
precisa ter o compromisso de sempre ex-
plicar às famílias qual o objetivo de cada 
atividades, enquanto cabe à família dar 
sempre um retorno das atividades ao 
professor, assim valorizando sua parti-
cipação nesse processo. Dessa forma, o 
planejamento torna-se mais significativo 
para a aprendizagem, uma vez que as 
crianças não estão presentes na escola 
e, para que o professor consiga acompa-
nhá-las e ouvi-las, precisa da participa-
ção da família. Esse procedimento está 
apoiado, em certa medida, no RCG, se-
gundo o qual, 

para planejar, é fundamental es-
tar com as crianças e ouvir sobre 
o cotidiano delas na escola, suas 
experiências e seus saberes. É 
preciso estar com as crianças no 
seu significado mais intenso, que 
transcende a simples tarefa de 
acompanhá-las durante o tempo 
em que estão na escola (RCG, 
2018, p. 58).
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 Fato é que as instituições de ensino têm 
a obrigação de proporcionar diferentes 
vivências e experiências às crianças. Em 
tempos de pandemia, no que diz respeito 
à Educação Infantil, precisam, no mínimo, 
manter a interação com a família, para 
que os pais se tornem mediadores entre 
a escola e o aluno, para, assim, ser possí-
vel a promoção de conhecimentos. Para 
que isso seja possível, os pais também 
precisam assumir sua parte, pois, conso-
ante o RCG, cabe à família a obrigatorie-
dade de garantir a educação e o cuidado 
à criança. Isto é, 

as pessoas que representam o 
contexto familiar das crianças 
precisam garantir a educação e 
o cuidado (material, cognitivo e 
afetivo), referência na construção 
das primeiras formas de significar 
o mundo e dos primeiros conhe-
cimentos e saberes, que seguirão 
com elas ao longo da vida. A 
escola precisa buscar o estabele-
cimento de vínculos de confiança 
com as famílias, compartilhando 
valores e práticas de educação e 
cuidado para uma ação de com-
plementaridade educativa (RCG, 
2018, p.72).

Essa tarefa da família é ainda mais impor-
tante em tempos de pandemia, em que as 
escolas de Educação Infantil estão um 
pouco mais distantes das crianças.

5. Considerações Finais

Sem dúvida, as aulas remotas na Edu-
cação Infantil trazem prejuízo para o 

aprendizado e, dessa forma, é bastante 
difícil atingir todos os objetivos previs-
tos no RCG e na BNCC, uma vez que o 
desenvolvimento integral dos bebês, das 
crianças bem pequenas e das crianças 
pequenas fica prejudicado (classificação 
no RCG).  

Segundo o RCG, a criança é o centro do 
planejamento curricular, sujeito de direi-
tos que se desenvolvem nas interações, 
relações e práticas cotidianas, com sin-
gularidades próprias. O brincar, como lin-
guagem própria da infância, assim como 
o cuidado e as experiências diversas 
com os saberes dos diferentes campos, 
oportunizam o desenvolvimento integral 
e saudável das crianças. Os professo-
res de Educação Infantil, no contexto 
da pandemia, mesmo com todas as in-
tervenções (que são limitadas remota-
mente) dificilmente conseguirão garantir 
a aprendizagem integral, uma vez que o 
RCG compreende que a criança é o cen-
tro do planejamento.

Sendo assim, a escola e os pais precisam 
ser ainda mais parceiros durante esse 
tempo, para que o mínimo de apren-
dizado ocorra com as aulas remotas. 
Contudo, quando a família se empenha 
e participa, apoiando e atuando com as 
propostas de atividades dos professo-
res, as relações positivas e a aprendiza-
gem ocorrem naturalmente.

As atividades lúdicas, como as brinca-
deiras, são um ponto muito importante 
para a aprendizagem e devem aconte-
cer por meio de planejamentos cons-
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cientes dos professores e dos pais, pro-
porcionando os espaços para que as 
competências das crianças possam ser 
desenvolvidas. Outra competência im-
portante que precisa de atenção é a lin-
guagem, que pode ser trabalhada com o 
uso de livros, muito diálogo com os pais, 
leitura de histórias e cantando. 

A participação das famílias no proces-
so das aulas remotas é essencial para 
o aprendizado. Dessa forma o professor 
precisa criar um vínculo com todo grupo 
familiar, com muito diálogo, trocas e in-
tervenções positivas. Grande parte das 
famílias dispõe de pouco tempo para 
a realização das atividades solicitadas 
pelos professores, por estar ocupada 
pela rotina de trabalho, por isso se faz 
necessário que os planejamentos sejam 
pensados nesse contexto. 

A pandemia mudou a rotina dos pais, 
dos alunos e dos professores e todos 
foram forçados a se adaptar da melhor 
maneira possível. Aos professores, cou-
be a missão desafiadora de mudar suas 
práticas pedagógicas do presencial 
para o digital, com todas as exigências 
curriculares, sem nenhum preparo pré-

vio. Já as famílias começaram a ter seus 
filhos em casa em tempo integral e fo-
ram assumindo o papel de mediadores 
no aprendizado dos filhos.

É relevante destacar, também, que, 
depois dessa pandemia, a realidade de 
todas as famílias e do mundo em ge-
ral será vista de maneira diferente. O 
mundo antes era uma correria, com os 
pais participando pouco da educação 
dos filhos, devido à preocupação maior 
com seu trabalho. As escolas eram li-
mitadas e estavam acomodadas para 
ensinarem somente de forma presen-
cial, com todos pensando de maneira 
exagerada sobre o ter e deixando de 
ser, viver e pensar sobre o que real-
mente importa. 

Parafraseando Brum Eliane (2016), a 
sociedade está refém de si mesma, é 
senhora e escrava ao mesmo tempo. 
Dessa forma, a pandemia chegou para 
repensarmos a nossa vida cotidiana em 
relação à família e à sua importância, 
pois agora estamos mais juntos. Assim, 
é preciso nos unirmos, escola e família, 
para um bem comum: o aprendizado e a 
educação dos filhos.
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