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Resumo: O presente trabalho possui como finalidade abordar o processo de ensino aprendizagem na 
Educação Infantil durante a pandemia da Covid 19. Desde janeiro de 2020 o mundo todo presenciou uma 
transformação nas rotinas em decorrência do isolamento e distanciamento social imposto pelo alto índice de 
contaminação do Novo Coronavírus e com as escolas não foi diferente. Apesar de pouco se saber a respeito 
do novo vírus e da nova doença, sabe-se que as crianças são mais fortes que os adultos e idosos em relação 
aos sintomas, mas que podem ser um reservatório para o vírus, sendo uma importante fonte de transmissão. 
Nessa perspectiva, em meados do mês de março do mesmo ano, as escolas de todo o Brasil foram fechadas 
e a educação começou a enfrentar uma das suas maiores crises, o ensino à distância. No contexto da 
Educação Infantil tem-se um agravante, pois teorias do processo de ensino aprendizagem defendem que a 
criança necessita da afetividade para aprender e se desenvolver, mas como promover afeto à distância? 
Dessa forma, utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica a recentes artigos, teses e pesquisas que foram 
publicados após o inicio do período pandemico e a obras anteriores que falam sobre a teoria da afetividade 
na Educação Infantil. Entendeu-se que as dificuldades impostas ao trabalho desenvolvido na atualidade, tanto 
no que diz respeito às tecnologias digitais utilizadas quanto aos impactos que as teorias e técnicas 
pedagógicas sofreram, causarão um déficit que precisará ser sanado futuramente.  
 

Palavras-Chave: Pandemia; Distanciamento Social; Educação Infantil; Afetividade. 
 

Abstract: This work aims to address the process of teaching and learning in Early Childhood Education during 
the Covid 19 pandemic. In January 2020 the whole world saw a transformation in routines due to the isolation 
and social distance imposed by the high contamination index of the New Coronavirus and with schools it was 
no different. Although little is known about the new virus and the new disease, it is known that children are 
stronger than adults and the elderly in relation to symptoms, but that they can be a reservoir for the virus, being 
an important source of transmission . In this perspective, in mid-March of the same year, schools across Brazil 
were closed and education began to face one of its biggest crises, distance learning. In the context of Early 
Childhood Education there is an aggravating factor, since theories of the teaching-learning process argue that 
children need affection to learn and develop, but how to promote affection at a distance? Thus, we used a 
bibliographic search to recent articles, theses and research that were published after the beginning of the 
pandemic period and to previous works that talk about the theory of affectivity in Early Childhood Education. It 
was understood that the difficulties imposed on the work developed today, both with regard to the digital 
technologies used and the impacts that the theories and pedagogical techniques have suffered, will cause a 
defict that will need to be remedied in the future. 
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Introdução 

 

 

 O advento da pandemia escancarou diversos problemas já existentes na 

educação brasileira e que ameaça fortemente a continuidade do processo quando as 

escolas voltarem a abrir e a receber os alunos e professores. Uma das principais questões 

que permeiam o momento vivido é a desigualdade entre os sistemas públicos e privados 

da educação básica. Enquanto alunos da rede privada possuem diversos tipos de acesso, 

alguns da rede pública sequer possuem acesso à internet. Outra dificuldade é que nem 

todos os municípios possuem infraestrutura de tecnologia para o ensino remoto, assim 

como nem todos os professores têm a formação adequada para as aulas virtuais (CUNHA, 

2020).   

No tocante à Educação Infantil, que constitui uma das preocupações 

educacionais no país, a problematização ocorre porque além de considerar que as crianças 

pequenas aprendem e se desenvolvem brincando observa-se que o ensino remoto pode 

ampliar a utilização das tecnologias digitais na educação infantil (RIBEIRO; CLÍMACO, 

2020). 

Outro ponto é o fato de que a Educação Infantil abriga o momento em que a 

escola e demais profissionais identificam dificuldades de aprendizagem de diversas ordens 

(física, emocional, sensorial, intelectual, social, etc), que fazem com que a aprendizagem 

se dê a partir de aspectos afetivos, cognitivos e sociais (BONFIM; SÍVERES, 2019).  

Nesse sentido, como promover a afetividade necessária durante o processo de 

ensino aprendizagem através do ensino remoto? Faz necessário estudar a teoria da 

afetividade proposta por Wallon acerca de como as aulas vêm sendo realizadas dentro do 

contexto da pandemia para entender se as dificuldades encontradas pode comprometer a 

qualidade do ensino e o futuro da educação brasileira.  

A relevância do estudo está na necessidade de desenvolver estudos dos 

impactos causados pela pandemia na educação brasileira, uma vez que os déficits 

identificados devem ser sanados a partir de medidas unificadas quanto os alunos 

retornarem para as salas de aula. Como hipóteses para a problemática tem-se que, as 

crianças podem atravessar o período do ensino remoto com danos na aprendizagem, uma 

vez que o distanciamento não permite a afetividade necessária para identificar dificuldades 

de aprendizagem ou que as crianças podem desenvolver uma necessidade cada vez maior 
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de associar o processo de ensino aprendizagem ao uso de tecnologias digitais, fato que 

nem sempre é benéfico. 

Nessa perspectiva, o objetivo do trabalho é abordar o processo de ensino 

aprendizagem na Educação Infantil durante a pandemia da Covid 19 relacionando à teoria 

Walloniana.  

 

Materiais e Métodos  

 

O estudo foi possível graças a uma metodologia de pesquisa bibliográfica de 

materiais já publicados agrupados como base teórica para a construção do novo texto. De 

acordo com Moresi (2003, p. 8) a “pesquisa é um conjunto de ações, propostas para 

encontrar a solução para um problema, que têm por base procedimentos racionais e 

sistemáticos. A pesquisa é realizada quando se tem um problema e não se tem informações 

para solucioná-lo”. 

Segundo Gil (2008) a Pesquisa Bibliográfica é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Para Amaral 

(2007) diz que constitui uma etapa fundamental para todo trabalho científico influenciando 

em todas as demais etapas na medida que fornece embasamento teórico em que o trabalho 

se baseará. As etapas constituem o levantamento, a seleção, o fechamento e o 

arquivamento de informações relacionadas à pesquisa.  

A metodologia de pesquisa foi de pesquisa bibliográfica a materiais 

anteriormente publicados. Como palavras chave utilizadas para busca pode-se citar 

“Educação Infantil”, “Pandemia”, “Afetividade”, “Coronavírus” e “Teoria Walloniana”. Foram 

lidos em média vinte e sete documentos, entre artigos, pesquisas e decretos para que o 

trabalho fosse possível. A maior parte documentos apresentaram datas datam do ano de 

2020, tendo em vista o início da pandemia. 

 

Revisão bibliográfica  

 

A notícia da descoberta de um novo vírus com ameaças à saúde humana no 

mês de dezembro de 2019 deixou o mundo todo em alerta, principalmente porque poucas 

eram as informações sobre sua gravidade e letalidade. O maior impacto foi a rapidez do 

contágio, tendo em vista que em poucas semanas a doença atingiu abrangência mundial 

(ALVES et al, 2020). 
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Cavalcante et al (2020) afirmam que os primeiros casos de contaminação do 

Novo coronavírus foram identificados na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 

2019. Inicialmente um surto de pneumonia de causa desconhecida foi identificada e em 

janeiro de 2020 os pesquisadores chineses identificaram um novo coronavírus, o SARS-

COV-2 como o agente causador de síndrome respiratória aguda grave que foi denominada 

de Covid 19. No dia 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS), com 

um quadro de mais de cem mil casos em 114 países diferentes, declarou Emergência em 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). 

Para o Ministério da Saúde (2020) os coronavírus constituem uma grande família 

de vírus comuns em algumas espécies animais, como camelos, gatos, gados e morcegos, 

que raramente podem infectar animais e pessoas ao mesmo tempo. No entanto, a Covid 

19 é disseminada e transmitida de pessoa a pessoa apresentando espectro clínico que 

varia de infecções assintomáticas a quadros graves. A OMS identificou que 80% dos 

contaminados podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (com poucos sintomas), 

mas os outros 20% podem apresentar dificuldade respiratória e precisar ser hospitalizados. 

Os coronavírus são conhecidos há cerca de 60 anos como causadores de 

infecções respiratórias em humanos e animais. A origem da Covid 19 ainda é incerta, mas 

provavelmente está relacionada a uma mutação do coronavírus que afetam morcegos e 

quebrou barreiras para adaptar uma nova espécie, pois o primeiro local de transmissão foi 

um mercado de frutos do mar e animais vivos na China (MEDEIROS, 2020).  

Vick (2020) afirma que as pandemias ocorrem quando há uma propagação 

inesperada de uma doença que cruza fronteiras políticas e atinge um grande número de 

pessoas ao mesmo tempo. As pandemias estão relacionadas a doenças infecciosas que 

saem do controle e conseguem ser transmitidas facilmente entre as pessoas. No caso da 

Covid, em seis meses, de janeiro a junho, foram registrados 8.456.508 casos de 

contaminações em todo o mundo.  

Segundo Cavalcante et al (2020), no Brasil os primeiros casos foram 

identificados no mês de fevereiro de 2020, mês em que o Ministério da Saúde declarou 

Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), antes mesmo do primeiro 

caso suspeito ser confirmado. A decisão foi tomada com o objetivo de implementar diversas 

medidas a fim de conter e mitigar o avanço da doença.  

De acordo com Medeiros (2020) a principal preocupação nesse período foi com 

o colapso do sistema de saúde, uma vez que os hospitais precisam reorganizar o 
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atendimento, abastecer-se de equipamentos de proteção individual (que estavam escassos 

no mercado), ampliar o número de leitos de terapia intensiva e conseguir testes suficientes 

para o diagnóstico da doença. Mas o colapso de assistência à saúde poderia acontecer, 

principalmente porque muitos profissionais da área estavam adoecendo e sendo afastados. 

Esse fenômeno foi visto em países como Itália e Espanha. 

Em 11 de março de 2020, após três meses desde o primeiro registro na China, 

a OMS declarou estado de pandemia do novo coronavírus, pois já havia sido constatada a 

disseminação a nível mundial de uma nova doença para a qual a população ainda não 

possui imunidade (VICK, 2020).  

Alves et al (2020) comentam que diante desse quadro, desde meados do mês 

de março de 2020, estados e municípios começaram a adotar medidas e políticas de 

isolamento e distanciamento social para conter e reduzir as taxas de contágio pela 

população, uma situação que transformou amplamente o cotidiano dos brasileiros. No 

cenário da educação, tendo em vista as principais orientações o Ministério da Educação 

publicou em 17 de março de 2020 a Portaria nº 343.  

A supracitada Portaria, considerando as orientações da Organização Mundial da 

Saúde e do Conselho Nacional de Educação (CNE), assim como a solicitações da 

Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) e em consonância 

com art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, e considerando o art. 9º, incisos 

II e VII, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 

de dezembro de 2017 substituiu as aulas presenciais por aulas em meios digitais, 

inicialmente por trinta dias (MEC, 2020). 

No uso das suas atribuições resolveu: 

Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, 
em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e 
comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição de 
educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do 
Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017 (MEC, 2020). 

 

A portaria também permitiu a alteração de calendários em relação ao período de 

férias e vetou a substituição para Cursos de Medicina, assim como aulas práticas de 

laboratórios e estágios. Já a Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020 revogou as anteriores 

que tratam da substituição e ampliou o teletrabalho até 31 de dezembro de 2020 (MEC, 

2020).  
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Cunha (2020) afirma que, em decorrência ao fechamento das escolas devido ao 

isolamento social imposto pela pandemia, mais de 1,5 bilhão de alunos e 60,3 milhões de 

professores foram afetados. Por se tratar de uma crise sem precedentes, tanto os 

educadores quanto as famílias tiveram que se adaptar às novas maneiras de ensinar 

lidando com a imprevisibilidade em favor da vida. Segundo Grandisoli (2020), no Brasil, de 

acordo com dados do Censo Escolar de 2019, cerca de 48 milhões de estudantes deixaram 

de frequentar as aulas presenciais em mais 180 mil escolas da Educação Básica em todo 

o país.  

No contexto das recomendações das principais instituições de saúde e do MEC, 

desde então, as instituições e os professores buscam mecanismos para continuar a 

promover o ensino e a aprendizagem apesar da distância. Nessa perspectiva, as 

tecnologias digitais têm sido as principais ferramentas alternativas para as instituições de 

ensino de todo país, através da utilização de ambientes virtuais para promoção de 

processos educacionais (ALVES et al, 2020).  

Segundo Medeiros (2020), as crianças podem ser importantes reservatórios do 

vírus tornando-se fontes de transmissão. No entanto, desenvolvem quadros clínicos mais 

leves e oligossintomáticos, pois sua maturidade e capacidade de ligação com a ECA2 

(enzima de conversão) podem ser menor que nos adultos. Nesse contexto, as escolas são 

locais que devem ser amplamente estudados durante o período pandêmico. 

Assim como para toda a comunidade escolar, a pandemia trouxe impactos para 

a Educação Infantil, uma fase de extrema importância para os alunos, tendo em vista que 

é a base para a vida escolar. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), a Educação Infantil dura dos 0 aos 5 anos de idade, incluindo a Pré-escola, 

sendo uma das modalidades da Educação Básica (BRASIL, 1996).  

A LDB explica, em seu art. 29, que a Educação Infantil é a primeira etapa da 

Educação Básica e possui como finalidade tem como finalidade “o desenvolvimento integral 

da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 1996).  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil estabelecem que 

a Educação Infantil é: 

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, às quais 
se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem 
estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de 
crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, 
regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social (BRASIL, 2010). 
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A supracitada modalidade também foi alvo das transformações impostas pela 

pandemia e foi através do Parecer n° n. 5/2020 do Conselho Nacional de Educação que as 

interações virtuais passaram a ser admitidas.  

Conforme Kirchner (2020) a pandemia causada pelos altos índices de 

contaminação por Covid 19 colocou o país frente ao desafio de pensar a escola fora da sala 

de aula, uma vez que esse ambiente sempre possibilitou o estabelecimento de vínculos e 

de mediações de conhecimentos, com o distanciamento social, o espaço delimitado para 

essa função deixou de existir. Sempre se falou sobre a transformação da escola, mas a 

pandemia obrigou a pensar em novos modelos, redimensionando a sala de aula para novos 

espaços de formação. 

Grandisoli (2020) defende que a pandemia expõe a diversidade das realidades 

educacionais, sociais e econômicas, que por si só já constitui um desafio mesmo em 

períodos não emergenciais. O cenário trazido pela pandemia é desafiador e precisa ser 

compreendido de maneira aprofundada, com a finalidade de gerar novos conhecimentos e 

mapear possibilidades de ações presentes e futuras.  

De acordo com Oliveira (2020) em um raio x realizado das aulas remotas entre 

o Brasil e outros países foram encontradas algumas informações sobre os impactos do 

distanciamento dos alunos das escolas, deixando claro que a educação não é mais a 

mesma. Em comum, os países pesquisados identificaram que, quando a infraestrutura 

permite, professores e alunos que passaram a adotar tecnologias educacionais nesse 

período desenvolveram problemas emocionais para lidar com a rotina e com a preocupação 

com o que ficará para trás no que diz respeito à aprendizagem. 

De acordo com o raio x foi possível apresentar o quadro abaixo. 

 

Quadro 1: Raio x da situação das escolas durante a pandemia 

Situação Informações Mapeamento 
Impacto 

gerado 
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Adptado: Oliveira (2020).     

      

 

 

Situação 

das redes  

79% dos alunos 

dizem ter acesso à 

internet, no entanto, 

46% acessam 

apenas por celular 

União dos Dirigentes Municipais 

de Educação e o Conselho 

Nacional de Secretários de 

Educação, com apoio do Centro 

de Inovação para a Educação 

Brasileira, Fundação Itaú Social, 

Fundação Lemann e Fundo das 

Nações Unidas para a Infância.  

Limita tanto o 

trabalho do 

professor como 

a experiência 

de 

aprendizagem 

dos alunos 

 

 

Educação 

não 

presencial  

Em maio, 74% dos 

estudantes das 

redes municipais e 

estaduais estavam 

recebendo algum 

tipo de atividade 

para fazer em casa 

Datafolha, a pedido do Itaú 

Social, Fundação Lemann e 

Imaginable Futures 

 

 

Exclusão 

educacional  

 

 

Opinião dos 

estudantes  

 

Quase 30% dos 

jovens pensam em 

deixar a escola 

Conselho Nacional da Juventude 

em parceria com Em Movimento, 

Fundação Roberto Marinho, 

Mapa Educação, Porvir, Rede 

Conhecimento Social, Unesco e 

Visão Mundial 

 

A dificuldade 

de se estudar 

em casa pode 

gerar evasão 

escolar  

Participação 

de alunos e 

famílias  

A educação infantil 

é a etapa com 

menor participação 

Nova escola pesquisou 9 mil 

professores  

Baixo índice de 

participação, 

atraso no 

calendário 

letivo, falta de 

apoio da rede e 

saúde mental 

dos 

professores 

comprometida 
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A pandemia trouxe muitos desafios, mas também inúmeras possibilidades de 

mudanças em meio a um tempo de ousadias. Com as atividades não presenciais pensa-se 

em estratégias para melhorar as interações entre professores, alunos e famílias, um legado 

que poderá permanecer no futuro (KIRCHNER, 2020). 

Carvalho et al (2015) defendem que a Educação Infantil passou por muitas 

mudanças desde que a Constituição Federal de 1988 inovou a modalidade, empregando 

um atendimento integral que une dois aspectos: o assistencialista (de 0 a 3 anos) e o 

pedagógico (4 a 5). A escola dos dias atuais precisa possuir um caráter formador, que 

aprimora valores e atitudes e desenvolve no indivíduo desde a Educação Infantil a 

curiosidade intelectual, para que sejam capazes de buscar informações e utilizá-las em seu 

cotidiano. 

Para Ribeiro e Clímaco (2020), no contexto pandémico, é preciso pensar a 

Educação Infantil não como sendo meramente preparatória para o Ensino Fundamental, 

mas reafirmando suas concepções de construir caminhos coerentes para sua inserção no 

contexto virtual. Desde a suspensão das aulas presenciais, em março de 2020, pode-se 

observar uma movimentação para continuidade do processo de aprendizagem do público 

da Educação Infantil. Para as crianças de creches (0 a 3 anos) a maioria das indicações 

são de leituras de livros, brincadeiras, jogos e músicas infantis, sob orientação concreta dos 

cuidadores presentes nas instituições, como engajamento das crianças na leitura, garantia 

da qualidade da leitura e apresentação de modelos de leituras em voz alta. Para as crianças 

da Pré escola (de 4 e 5 anos) são indicadas atividades de estímulo à leitura de texto, 

desenhos, brincadeiras, jogos, músicas infantis e algumas atividades digitais, onde o 

espaço seja transformado em locais de interação e aprendizagem.  

Carvalho et al (2020) acreditam que a Educação Infantil necessita de um cuidado 

criterioso ao ser responsável pela construção inicial de um ser em formação, mas nem 

sempre a Educação Infantil foi vista como uma etapa inicial da Educação Básica. Nesse 

sentido, a Educação Infantil é constituída de atividades significativas e não de brincadeiras 

sem sentido e sem objetivos, onde a ludicidade exerce papel educativo e os alunos 

conseguem diferenciar brincadeiras lúdicas de apenas brincadeiras.  

Dessa forma, fazem-se necessárias estratégias de aprendizagem que permitam 

perceber a formação da personalidade em cada ato educativo. Wallon (1986) defende que 

a evolução da criança é permeada de contrastes, associações e assimilações em relação 

ao ambiente em que vive. Para ele as reações, principalmente as reações sociais, 
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desempenham a função de maturação necessária no sujeito e, portanto, as atividades 

coletivas agregam eficazmente à aprendizagem ao construir e desconstruir o conhecimento 

por meio da interação. Ou seja, a educação por meio do afeto constitui uma preocupação 

básica dentro de qualquer proposta curricular com planejamento consciente e adequado 

(WALLON, 1986).  

Wallon (1995) defende que a vida efetiva se constitui a partir de um processo 

intenso de sensibilização. A criança é facilmente atraída por pessoas que a rodeiam e torna-

se sensível aos indícios de disponibilidade dos outros em relação a si própria. Nesse 

contexto, os alunos explicitam interpretações diferentes dos modos de agir e falar dos 

professores e a forma como esses aspectos ficam marcados influencia a relação que se 

estabelece entre eles e os conteúdos em que estão envolvidos.  

Com respaldo na psicogenética walloniana, Mahoney e Almeida (2005, p. 19) 

conceitua a “afetividade como a capacidade, a disposição do ser humano de ser afetado 

pelo mundo externo/interno por sensações ligadas a tonalidades agradáveis ou 

desagradáveis”. No decorrer dos relacionamentos os vínculos afetivos se expandem e 

marcam o percurso de seu desenvolvimento e molda a capacidade de ser afetado 

(MAHONEY; ALMEIDA, 2005).  

De acordo com a teoria walloniana existem oito aspectos que revelam a 

influência da afetividade no processo de ensino aprendizagem, sendo eles: as formas de o 

professor ajudar os alunos; as formas de falar com os alunos; as atividades propostas; as 

aprendizagens que vão além dos conteúdos; as formas de corrigir e avaliar; a repercussão 

na relação aluno-objeto de conhecimento; a relação do professor com o objeto de 

conhecimento e os sentimentos e percepções do aluno em relação ao professor. 

Nas crianças da Educação Infantil, na concepção defendida por Wallon, que 

geralmente têm idade entre 3 e 6 anos, o domínio afetivo prepondera e para elas: 

a relação afetiva que estabelece a cada momento com cada 
acontecimento de seu universo predomina sobre o pensado e 
determina positiva ou negativamente as características que atribui 
aos objetos, pessoas ou situações com que lida. Embora saiba 
que as coisas, pessoas e acontecimentos têm uma individualidade 
estável, a compreensão que tem deles está diretamente 
relacionada a suas experiências emocionais (AMARAL, 2000, p. 
51). 

 

De acordo com Wallon (1971), no campo cognitivo, cada estágio se integra ao 

anterior e ocasiona a assimilação do conhecimento, por meio do convívio da criança e do 

meio em que ela está inserida. É correto afirmar que o desenvolvimento cognitivo, para que 
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haja amadurecimento, necessita de várias experiências e formas. Dessa forma, a 

afetividade pode interferir nessas relações, uma vez que estão presentes no 

desenvolvimento humano e são responsáveis por uma influência positiva na formação da 

cognição. No caso das crianças, uma vez que a afetividade propicia melhor aprendizagem, 

faz-se necessário que os indivíduos se sintam acolhidos no ambiente de aprendizagem.  

Nornberg (2011), ao defender a contribuição do ensino à distância para a 

democratização da educação enfatiza que o papel da afetividade recebe algumas nuances 

diferentes nessa modalidade, chamando atenção para a importância da construção de uma 

arquitetura pedagógica capaz de permitir plena utilização. Um aspecto fundamental a ser 

considerado no processo é a existência de afetividade nas interações dentro do ambiente 

virtual.  

Para Wallon (1986) o isolamento da criança pode ser uma influência negativa ao 

seu desenvolvimento, isso porque o desenvolvimento da criança aponta reflexos naturais, 

principalmente no campo social, mas aumenta a assimilação dos processos psicológicos 

mais complexos que são incorporados em sua formação à medida que aumenta seu 

relacionamento e contato com adultos. Dessa forma, é preciso que a criança esteja inserida 

em um ambiente harmonioso e que, de forma interessante e espontânea, estimule sua 

aprendizagem. 

O distanciamento social imposto à Educação Infantil durante a pandemia 

também se relaciona ao poder do contágio das emoções, presente na teoria walloniana. 

Para Wallon (1995) as relações entre adultos e crianças permitem a propagação dessas 

emoções e o contágio emocional em todos os envolvidos. 

 

A emoção tem a necessidade de suscitar reações similares 
ou recíprocas em outrem e, inversamente, tem sobre o outro 
uma grande força de contágio. É difícil ficar indiferente às 
suas manifestações, não se associar a elas através de 
arroubos de mesmo sentido, complementares, ou mesmo 
antagônicos (WALLON, 1995, p. 99). 

 

No ensino à distância pontua-se a questão da qualidade do vínculo afetivo 

estabelecido entre o professor e o aluno nos ambientes virtuais, o que pode influenciar na 

permanência/evasão desses estudantes, assim como a qualidade do processo de ensino 

aprendizagem. Wallon (1995, p. 164) considera que o “meio é complemento indispensável 

ao ser vivo”.  

Para Silva (2020) as partes do todo que envolve a educação à distância são 
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precárias, pois não atendem os requisitos formais em torno do projeto pedagógico que não 

está inspirando ações e se mostrando pouco representativo do fazer e pensar dos 

educadores, tendo em vista que a maior parte da população é carente de recursos 

tecnológicos. A autora defende ainda que a escola está na contramão do que muitos estão 

defendendo como sendo a era da informação e a educação não pode permanecer sendo 

parte dessa aclamação indevida.  

Cunha (2020) defende que necessita-se com determinada urgência de uma 

revisão e adequação do modelo de educação executado atualmente com o uso da 

tecnologia que permite os novos formatos, pois os mesmos recursos que permitem a 

continuidade da aprendizagem podem ser utilizados para promover uma trajetória 

educativa mais assertiva. Identifica-se a necessidade de busca de novos formatos 

tecnológicos, assim como de uma competente e intensa formação de professores e 

modelos híbridos de ensino (remoto + presencial) capazes de unir o melhor dos dois 

mundos tanto para os educadores quanto para os alunos.  

Ribeiro e Clímaco (2020) afirmam que existe a alternativa de integrar a prática 

escolar e utilização das mídias digitais de maneira contextualizada e significativa, ao invés 

das ações fragmentadas e mecânicas que podem parecer sem sentido para as crianças.  

Em decorrência do processo de ensino aprendizagem dos alunos da educação 

infantil, foi feito uma pesquisa de campo no qual a pergunta foi: As crianças da educação 

infantil estão realmente aprendendo com as aulas remotas?  

Contou-se com a participação de pais e professores que atuam na educação 

infantil. Ademais responderam o questionário cerca de 185 participantes conforme gráfico 

abaixo: 
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Gráfico 1: As crianças da Educação Infantil estão realmente aprendendo com as aulas 

remotas? 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

De acordo com o gráfico: 

● 6,5% dos participantes responderam que SIM, as crianças estão aprendendo. 

● 57,8% dos participantes responderam que NÃO, as crianças não estão aprendendo. 

● 37,3% dos participantes responderam que TALVEZ,  pois ainda não possuem uma 

opinião formada.  

  Como se  percebe a maioria dos participantes responderam que NÃO, ou seja, 

acham que as crianças da Educação Infantil não estão aprendendo com as aulas remotas, 

e para conclusão da pesquisa acima, foi feito um novo questionário no qual os participantes 

responderam o real motivo das dificuldades e problemas enfrentados no processo de 

ensino e aprendizagem da educação infantil em tempos de pandemia. 

Quando questionados são os problemas e dificuldades enfrentados pela 

Educação Infantil em tempos de pandemias, os pais participantes responderam o seguinte: 

No caso da minha família, os principais problemas são os desafio de se implantar 
uma rotina de estudos que se iguale à escola, não consigo ter a atenção integral da 
minha filha e não sei como agir quando não está dando certo, pois não tenho as 
tecnicas que os professores possuem. Já as dificuldades estão no fato de que as 
brincadeiras e leituras que construo junto com minha filha não surtem os efeitos que 
surtiriam na escola, infelizmente (ENTREVISTADA Nº 1). 

 

Vejo que cumprir o papel do professor da Educação Infantil não é fácil. Não é 
sempre que temos acesso a internet, pois acompanhamos as atividades somente 
por whatsapp, assim quando ligamos a internet tem mais de uma atividade para 
fazer. Prender a atenção das crianças com as atividades não é fácil. Por isso, a 
dificuldade maior é fazer com que a criança lembre como funcionava as atividades 
quando estava na escola (ENTREVISTADA Nº 2). 
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Já os professores entrevistados contribuíram da seguinte forma: 

Após esses meses de Ensino Remoto podemos perceber que os principais 
problemas e dificuldades estão, além da falta de infraestrutura necessária, na 
disposição continuada das famílias para a realização das atividades propostas. 
Inicialmente, no começo da pandemia, vimos pais interessados e preocupados em 
realizar dentro do tempo hábil às demandas existentes, com o tempo foi possível 
observar que atrasos começaram a acontecer e até ignoram as tentativas de contato 
(PROFESSOR Nº 1). 

O Ensino Remoto trouxe a percepção que os pais e familiares não compreendem 
de fato o que é a Educação Infantil, pois há questionamentos sobre a finalidade das 
atividades, ou seja, acham que constituem uma série de brincadeiras e leituras 
desnecessárias para o processo de ensino e aprendizagem das crianças. Percebi 
que as dificuldades e problemas não são apenas os de cunho estruturais, mas 
também de interesse e conhecimento (PROFESSOR Nº 2). 

 

Portanto, além das dificuldades já previstas relacionadas à infraestrutura 

necessaria para a efetividade do Ensino Remoto, percebe-se que tanto as famílias quanto 

professores entendem que o processo de aprendizagem está difícil e que problemas e 

dificuldades estão impactando a continuidade das atividades propostas.  

Conclusão 

 

Diante do exposto, conclui-se que, apesar das mudanças impostas 

repentinamente à toda a educação mundial, em especial à Educação Infantil brasileira, 

existe um prejuízo a ser cobrado dos alunos futuramente atingindo a hipótese de que 

podem atravessar o período do ensino remoto com danos na aprendizagem, uma vez que 

o distanciamento não permite a afetividade necessária para identificar dificuldades de 

aprendizagem, mais do que pode desenvolver necessidade superior dos meios 

tecnológicos no processo de ensino aprendizagem. 

Ademais em decorrência da nossa pesquisa, obtivemos o conhecimento de que 

além das aulas remotas o município acolhe as leis do estado, no qual novas leis surgiram 

adequando ainda mais o novo método de ensino, e para facilitar o acompanhamento do 

trabalho do servidor foi criado também o PET (Plano de Estudo Tutorado), no qual são 

apostilas com atividades explicativas que estão sendo distribuídas aos alunos da rede de 

ensino pública, onde recebem da sua própria  escola o PET impresso. Enquanto no estado 

os alunos fazem de forma online,  respondendo com orientações dos professores pelo 

whatsapp.Os alunos do ensino fundamental I e II  e também ensino médio seguem o PET. 

Na educação infantil o município, juntamente  com os professores e gestores da 

educação fizeram  uma adequação ao PET da educação infantil, seguindo currículo 
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Nacional que hoje é a BNCC, o PET da educação infantil disponibiliza atividades que 

desenvolve os seguintes campos de experiência : 

I O eu, o outro e o nós; 

II O corpo, gestos e movimentos; 

III Traços, sons, cores e formas; 

IV Escuta, fala, pensamentos e imaginação; 

V Espaços, tempo, quantidades, relações e transformações. 

Diante desses campos de experiências citados acima os alunos vivenciam o dia 

a dia no PET e nas atividades  complementares, ou seja, habilidades buscadas dentro de 

cada campo de experiência.  

E diante disso foi possível perceber através  de nossas pesquisas e relatos de 

professores  que existem aprendizagem somente aos alunos que os pais ou a família é 

participativa, pois o aluno que a família  não interage não é possível saber se está obtendo 

aprendizagem, pois os mesmos, na maioria das vezes entregam o PET completo a escola, 

mas não participa diariamente. 

Entretanto, os estudos  remotos mediante a pandemia, surtiram pontos positivos 

e negativos, um dos pontos positivos é que o professor obteve  a exigência de se inovar  e 

passou a se atualizar às novas tecnologias para facilitar a aprendizagem do aluno. Os 

pontos negativos são vários encontrados, o principal deles é  na educação infantil, no qual 

o aluno depende da presença e do apoio do adulto no momento da realização das 

atividades, e este adulto na hora da aula disponibilizada para o aluno está trabalhando fora 

de casa, dentro deste cenário o aluno perde a rotina. 

Além disso, há outras dificuldades ainda maiores, que são as famílias 

analfabetas onde não conseguem ajudar os alunos a realizar as atividades propostas e 

também a falta de acesso a internet, onde são restritas aos menos favorecidos. 

E conforme os estudos de Wallon, demonstram que a criança inserida na 

Educação Infantil possui necessidade de interação e afetividade com os adultos envolvidos 

no processo de ensino aprendizagem no seu desenvolvimento, em especial, os 

educadores. O distanciamento provocado pelo fechamento das escolas em decorrência da 

pandemia provoca também uma ausência da afetividade defendida pela teoria walloniana 

que contribui para o desenvolvimento da criança em diversas áreas.  

Enfim conclui-se ainda que, apesar do aparato legal que permitiu o ensino 

remoto para a Educação Infantil no Brasil, é preciso pensar em ações que contribuam para 
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o engajamento desses alunos em um futuro proximo ao processo de ensino aprendizagem 

já instalado e que esteja o mais próximo possível do Projeto Político Pedagógico proposto 

para a modalidade. 

Como indicação de trabalhos futuros propõe-se um levantamento das 

deficiências identificadas no período pandêmico e como as escolas de Educação Infantil 

podem se preparar para receber os alunos novamente quando o ensino voltar a ser 

presencial novamente.  

 

Referências  
 

ALVES, J.N.; FARIA, B.L.; LEMOS, P.G.A.; COSTA, C.M.; SILVA, C.S.; OLIVEIRA, M.S.R. 

Ciências na pandemia: uma proposta pedagógica que envolve interdisciplinaridade 

e contextualização. Revista Thema, v.18 Especial 2020, p.184-203. 
 

AMARAL, J.J.F. Como fazer uma pesquisa bibliográfica. 2007. Disponível em 

http://200.17.137.109:8081/xiscanoe/courses-

1/mentoring/tutoring/Como%20fazer%20pesquisa%20bibliografica.pdf. Acesso em: 26 out 

2020.  
 

AMARAL, S.A. Estágio categorial. In: MAHONEY, A.; ALMEIDA, L. Henri Wallon: 

psicologia e educação. São Paulo: Loyola, 2000. 
 

BONFIM, R.J.de; SÍVERES, L. Um estudo interativo acerca da teoria walloniana. 

Brasília, Universidade Católica de Brasília, 2019 
 

BRASIL. Coronavírus: o que você precisa saber. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. 

Disponível em: 26 out 2020. 
 

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: Ministério 

da Educação; Secretaria de Educação Básica, 2010. 
 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996: Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Brasília, Senado Federal, 1996.  
 

BRASIL. Portaria nº 343, de 17 de março de 2020. Brasília: Ministério da Educação, 2020.  
 

BRASIL. Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020. Brasília: Ministério da Educação, 2020. 
 

CARVALHO, D.M.; ARAÚJO, S.C.F.; PINHEIRO, F.V.R.; DIAS, L.S. Educação Infantil: 

desafios e perspectivas. Paraná: PUCPR, 2015. Disponível em: 

https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/18440_9156.pdf. Acesso em: 26/10/2020. 
 

CAVALCANTE, J.R.; SANTOS, A.C.C.; BREMM, J.M.; LOBO, A.P.; MACÁRIO, E.M.; 

OLIVEIRA, W.K.; FRANÇA, G.V.A. COVID-19 no Brasil: evolução da epidemia até a 

semana epidemiológica 20 de 2020. Epidemiol. Serv. Saúde 29 (4) 10 Ago 2020. 

 

 
 

https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/18440_9156.pdf


        
                        1412 

 

CUNHA, P.A. A pandemia e os impactos irreversíveis na educação. 2020. Disponivel 

em: https://revistaeducacao.com.br/2020/04/15/pandemia-educacao-impactos/. Acesso 

em: 26/10/2020. 
 

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 

GRANDISOLI, E. Educação e pandemia: desafios e perspectivas. São Paulo: 

Universidade de São Paulo, 2020. Disponível em: https://jornal.usp.br/artigos/educacao-e-

pandemia-desafios-e-perspectivas/. Acesso em: 26 out 2020. 
 

KIRCHNER, E.A. Vivenciando os desafios da educação em tempos de pandemia. Cruz 

Alta: Ilustração, 2020. 
 

MAHONEY, A. A.; ALMEIDA, L.R. de. Afetividade e processo ensino aprendizagem: 

contribuições de Henri Wallon. Psicologia da Educação, São Paulo, 20, p. 11-30, 2005. 
 

MEDEIROS, E.A.S. Desafios para o enfrentamento da pandemia covid-19 em hospitais 

universitários. Rev. paul. pediatr. vol.38  São Paulo  2020  Epub Apr 22, 2020. 
 

MORESI, E. Metodologia da Pesquisa. Disponível em: Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação da Universidade 

Católica de Brasília – UCB, 2003. 
 

NÖRNBERG, N. Os processos educativos e o papel do professor tutor na e para 

comunicação e interação. São Leopoldo: Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2011. 
 

OLIVEIRA, V. de. Pesquisas mostram o impacto da pandemia em diferentes áreas da 

educação. 2020. Disponível em: https://porvir.org/pesquisas-mostram-os-impactos-da-

pandemia-em-diferentes-areas-da-educacao/. Acesso em: 26 out 2020.  
 

RIBEIRO, M.P.; CLÍMACO, F.C. Impactos da Pandemia n a Educação Infantil: a 

pandemia acelerou a necessidade de se problematizar a questão digital na educação 

infantil? Pedagogia em Ação, Belo Horizonte, v. 13, n. 1 (1 sem. 2020).  
 

SILVA, R.J.B. Reflexões acerca do trabalho home office ocasionado pela pandemia 

do Covid-19. Rev. Humanidades & Tecnologia (FINOM) - ISSN: 1809-1628. vol. 25- jul/set. 

2020. 
 

VICK, M. Pandemia: origens e impactos, da Peste Bubônica à Covid-19. 2020. 

Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/explicado/2020/06/20/Pandemia-origens-e-

impactos-da-peste-bub%C3%B4nica-%C3%A0-covid-19. Acesso em: 26 out 2020. 
 

WALLON, H. As origens do caráter na criança: os prelúdios do sentimento de 

personalidade. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1971. 
 

WALLON, H. As origens do pensamento na criança. São Paulo: Manole, 1986. 
 

WALLON, H. Psicologia e educação da infância. Rio de Janeiro: Estampa 1995. 

https://revistaeducacao.com.br/2020/04/15/pandemia-educacao-impactos/
https://jornal.usp.br/artigos/educacao-e-pandemia-desafios-e-perspectivas/
https://jornal.usp.br/artigos/educacao-e-pandemia-desafios-e-perspectivas/
https://porvir.org/pesquisas-mostram-os-impactos-da-pandemia-em-diferentes-areas-da-educacao/
https://porvir.org/pesquisas-mostram-os-impactos-da-pandemia-em-diferentes-areas-da-educacao/
https://www.nexojornal.com.br/explicado/2020/06/20/Pandemia-origens-e-impactos-da-peste-bub%C3%B4nica-%C3%A0-covid-19
https://www.nexojornal.com.br/explicado/2020/06/20/Pandemia-origens-e-impactos-da-peste-bub%C3%B4nica-%C3%A0-covid-19

	O PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPOS  DE PANDEMIA
	Conclusão

