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INTRODUÇÃO

Diante  do  contexto  pandêmico  da  Covid-19,  e  da  suspensão  das

atividades presenciais nas escolas,  desenvolvemos uma pesquisa intitulada

“Educação Infantil em tempos de pandemia: falas das docentes de municípios

baianos sobre o trabalho” com as profissionais  da educação infantil  de 14

municípios  do Sul  da Bahia,  procurando responder  várias  questões,  dentre

elas:  Tem algum tipo de orientação para realizar  o  trabalho?  Que tipo  de

atividade realiza com as crianças, em contexto de fechamento das escolas?

Como estão lidando com essa situação de distanciamento social e o trabalho

com as crianças? 

A partir dessas questões, as profissionais3 da educação infantil tiveram a

oportunidade de expor suas inquietações e considerações sobre as estratégias

que  foram  tomadas  desde  o  início  da  pandemia,  março  de  2020,  por

governantes e Secretarias de Educação. Para este trabalho utilizamos parte

do corpus da pesquisa, apenas com as profissionais da Educação Infantil do

município  de  Itaju  do  Colônia/BA,  com  o  objetivo  de  analisar  como  as

profissionais  da  educação  infantil  estão  lidando  com  a  situação  de

distanciamento social e realiza o trabalho pedagógico com as crianças? 

BREVE CONTEXTO DO LUGAR E DOS PROCEDIMENTOS DA PESQUISA

1 Mestre em Educação UESC/BA. Tutora do curso de Pedagogia EAD/UESC, Ilhéus -BA. 
roziaguiar@hotmail.com 
2 Mestre em Educação UESC/BA. Secretaria Municipal da Educação de Coaraci – BA. 
moreiramsp@gmail.com 
3 Nesse texto tratamos no feminino, porque todas as entrevistadas são mulheres.
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Itaju  do  Colônia  -BA,  localizado  na  região  sul  da  Bahia,  possui

aproximadamente 6.515 habitantes4,  com um total de vinte e duas escolas

públicas.  Dentre  as  escolas  municipais,  tem-se  dezesseis  que  atendem  a

Educação Infantil (a partir dos dois anos e meio a 5 anos de idade) e o Ensino

Fundamental anos iniciais de forma compartilhada, e duas instituições com

atendimento à creche, crianças de 2,5 e 3 anos de idade.  

Optamos  por  realizar  a  pesquisa  qualitativa,  por  meio  do  aplicativo

whatsApp,  em  que  as  profissionais  da  educação  infantil  do  município

responderam as questões mencionadas anteriormente. De acordo com LüdKe;

André  (2014),  as  pesquisas  qualitativas  auxiliam  em  compreender  os

significados que os sujeitos atribuem à realidade em que estão inseridos. As

informações, dados e depoimentos foram recolhidos entre os meses de abril e

maio de 2020, e teve como sujeitos participantes a Secretária Municipal da

Educação, a Coordenadora Municipal,  duas coordenadoras pedagógicas das

creches e duas coordenadoras pedagógicas das escolas compartilhadas, uma

diretora  escolar  e  três  professoras,  em  um  total  de  dez  profissionais  da

Educação Infantil do município.

Para análise das respostas, utilizamos a análise de conteúdo, com base

em  Bardin  (2016),  por  meio  da  organização,  codificação  e  categorização,

realizando  a  pré-análise,  a  exploração  dos  depoimentos  e  informações,  o

tratamento  dos  resultados,  a  inferência  e  interpretação.  A  partir  de  duas

categorias  analíticas  emergentes:  Distanciamento  social  e  Organização  do

trabalho pedagógico na Educação Infantil no município de Itaju do Colônia/BA.

DISTANCIAMENTO  SOCIAL  E  ORGANIZAÇÃO  DO  TRABALHO

PEDAGÓGICO DA EI NO MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLÔNIA/BA 

As secretarias de educação dos municípios da Bahia, fundamentadas no

Decreto Estadual nº 19.529,  de 16 de março de 2020 (BAHIA,  2020a),  que

dispõe sobre a suspensão das atividades letivas nas unidades de ensino, e no

Decreto Estadual nº 19.549,  de 18 de março de 2020 (BAHIA,  2020b),  que

4 População estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (outubro de
2021).
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declara a situação de emergência no território baiano, disponibilizaram, no fim

do mês de março de 2020, atividades para a Educação Infantil, Anos Iniciais e

Finais  do  Ensino  Fundamental  por  redes  sociais  –  Facebook,  Instagram,

WhatsApp – e, por meio de rádio, deram algumas orientações para as crianças

e alunos sem especificar ano ou turma. 

Tratando-se da Educação Infantil (EI), a nova forma de organizar e fazer

as  atividades  gerou  muitas  desconfianças  e  inseguranças  nas  famílias,  nos

profissionais da EI e entre pesquisadores(as) dessa etapa da Educação Básica.

A estratégia teve repercussão na sociedade brasileira e também no município

de Itaju do Colônia/BA, pois o uso dos meios digitais esbarrou nas condições de

acesso e qualidade da internet, na estrutura para a realização das atividades,

no local, no uso de determinados aparelhos, na formação das professoras em

manusear equipamentos tecnológicos e nas dificuldades de acesso das famílias

às ferramentas tecnológicas.

No  que  se  refere  à  categoria  distanciamento  social,  as  profissionais

entrevistadas  do município  de  Itaju  do Colônia/BA apontam que,  esta  nova

forma de fazer educação, na modalidade de Ensino Remoto, está sendo um

período muito difícil,  momento de novas aprendizagens,  e que estão sendo

forçadas a se reinventar:

Estamos passando por um momento delicado de nossa história, porém
tentando  nos  manter  firmes,  aprender  com o  novo  e  manter  nossos
objetivos enquanto formadores de opiniões que somos. (PROFISSIONAL
1, 20 de abril de 2020) - (P1)5.

O distanciamento é um momento muito difícil  e triste. Sentimos uma
sensação de impossibilidade, medo, angústias e muitas incertezas. Mas,
estou procurando manter a calma e ter paz. Busco conciliar os trabalhos
de casa com as atividades de estudos e tempo para as crianças e o
esposo (PROFISSIONAL 2, 20 de abril de 2020) - (P2).

Pesquisas sinalizam que a desvalorização social e a invisibilidade estão

presentes na vida das professoras da Educação Infantil  em nossa sociedade

(ZIBETTI; PEREIRA, 2010), entretanto, com a chegada da pandemia da Covid-

19, esses problemas se tornaram mais evidentes. 

Ainda  dialogando  sobre  esse  período  de  distanciamento  social,  a

5 Iremos utilizar as siglas P1,P2,P3... para  identificar as profissionais da educação e assim,
preservar  a identidade de cada uma. Tendo em vista, que todas as entrevistadas foram do
sexo feminino.
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coordenadora pedagógica (P3) relata que:

Ensinar a distância é muito diferente e desafiador para a maioria dos
professores, ou seja é difícil. Principalmente quando os alunos/crianças
não estão todos conectados, alguns por conta do aparelho celular ou até
mesmo por distração dos pais. (PROFISSIONAL 3, 20 de abril de 2020).

Sabemos que a educação infantil  tem outras finalidades e objetivos, o

desenvolvimento  integral  da  criança  em  seus  aspectos  físico,  psicológico,

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (LDB,

art.29). Para a educação infantil, conforme a LDB (1996), o ensino a distância

não está previsto.

Atualmente as professoras do município vem realizando o seu trabalho

por  meio  de  plataforma  online,  grupos  de  conversas  no  whatsApp com os

familiares e entrega de atividades impressas nas casas das criança. Em relação

à Organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil, podemos apontar

que:

No início foi um pouco difícil,  nunca fui  boa com as tecnologias,  mas
estamos nos adaptando pra que a criança mesmo que seja por meios
tecnológicos não fique sem esse contato escola/professores. Estudamos
o conteúdo e depois enviamos a atividade no grupo de WhatsApp, com
as devidas orientações para a realização da mesma. (PROFISSIONAL 4,
20 de abril de 2020).

Tivemos  orientações  passadas  via  internet  (videoconferência)  pela
equipe da Secretaria de Educação. A coordenadora nos enviou via grupo
(whatsapp) da escola orientações para gravar vídeos (PROFISSIONAL 5,
20 de abril de 2020).

O cenário atual  trouxe sérios desafios para as professoras,  crianças e

famílias  afetadas  com a  pandemia,  porque  diversas  docentes  não  estavam

preparadas para o trabalho com plataformas digitais, não tinham a prática do

uso direto da internet (MARQUES, 2020; SAMPAIO, 2020). 

Para a realização do nosso trabalho, estamos tendo o apoio e orientação
da  Secretaria  de  Educação  que,  segundo  a  mesma,  a  partir  da
RESOLUÇÃO  CEE  N.º  27,  de  25  de  março  de  2020,  que  orienta  as
instituições  integrantes  do  Sistema  Estadual  de  Ensino  sobre  a
estruturação de atividades pedagógicas, em regime especial, que com a
orientação  dos  órgãos  de  apoio  educacional  aos  municípios,  como:
UESC, AMURC, que respaldada legalmente pelo CME (Conselho Municipal
de Educação). (PROFISSIONAL 6, 20 de abril de 2020).

A Secretaria de Educação do Município buscou em conjunto com outras

instâncias organizar um plano de ação coletivo, com atividades diversificadas a
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serem desenvolvidas no ambiente virtual e/ou plataformas digitais, e a adotar

o uso de material impresso, blocos de atividades, para as crianças que não

possuíam acesso à internet. 

Essa organização pouco tem haver com a finalidade da educação infantil,

mas  foi  esse  formato  adotado  pela  maioria  dos  municípios,  e  em Itajú  do

Colônia/BA, não sem muita discussão e debate.  Para Santos; Vieira; Moreira

(2021,  p.  214):  “Os  relatos  apresentados,  evidenciam  a  dificuldade  das

profissionais em dar sentido ao trabalho de modo geral e ao trabalho docente

na Educação Infantil em tempos de pandemia da Covid-19”.

. 

CONSIDERAÇÕES 

De  acordo  com  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  Educação

Infantil (DCNEI, 2009) o desenvolvimento integral das crianças de zero a cinco

anos de idade precisa ser garantindo para a construção de conhecimentos e o

desenvolvimento de diferentes linguagens.  Assim, o período de pandemia da

Covid-19 expôs duras realidades à educação, especialmente para o trabalho

com as crianças pequenas. O foco no conteúdo para essa etapa, desvia das

questões importantes, que o desenvolvimento integral das crianças pressupõe

e envolve outros direitos interligados com a infância, como o direito à proteção

e à saúde. 
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