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 Pensando sobre o convívio 
familiar em tempo de 
distanciamento social 

 
         A pandemia por CORONAVÍRUS (COVID-19) 

transformou a organização familiar em grande parte do 
mundo. Trata-se de um acontecimento universal, mas 

que está afetando cada núcleo familiar e cada membro 
da família de formas diferentes. Nossa escola zela pela 
diversidade e reconhece que cada família está vivendo 

essa experiência de acordo com suas condições sociais, 
econômicas, psicológicas e emocionais. Por essa razão, 
compreendemos que cada um está vivendo esse 

período de modo singular. É assim para as famílias e 
também para as crianças. Portanto, não queremos 
propor fórmulas, desejamos desenvolver uma 

reflexão que nos leve a pensar sobre as relações 
familiares nesse momento sensível.   
 

 

 
      
 
     Os tempos atuais nos colocam diante de 
exigências conflitantes e, em muitos casos, 

impossíveis de atender. Se ficarmos presos à ideia 
de que temos que dar conta de tudo e de que 
somos inabaláveis, a chance de isso afetar a 

nossa saúde mental será grande e de 
intensificar o estresse presente nesse período. 
Desse modo, reconhecer e respeitar nossos limites 

podem ser uma importante reflexão para nos auxiliar 
em um convívio familiar mais harmonioso e com 
menos cobranças. Aquilo que achamos ser o ideal 
massacra a realidade e junto com ela o que é possível 

para cada um.  Pensar sobre isso, além de ser um 
autocuidado, nos ajuda a ajustar as expectativas com 
aqueles que convivemos, incluindo as crianças.  

Façamos o que é possível! 
     Colocar o autocuidado como prioridade é 
essencial. Existem diferentes formas para isso e, mais 

uma vez, isso é bastante particular. Fazer exercícios 
físicos em casa, ler um livro, meditar, um banho mais 
demorado, assistir filmes, escutar músicas, fazer 

videochamadas com amigos são formas de 
autocuidado e incluí-las na rotina como doses de 
amor-próprio são estratégias para lidar com os 

desafios desse momento crítico.    
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     Essa realidade de reclusão que estamos vivendo 
desperta muitos sentimentos, dentre eles o medo, 

frequentemente mencionado pelas pessoas. Esse 
sentimento é natural e esperado, e ele também tem 
sua utilidade ao nos fazer ficar em casa, lavar as 

mãos e todas as ações que realizamos para nos 
proteger dos riscos de contágio. Nas crianças, ele 
pode se apresentar de diferentes maneiras 

também, pois nem sempre elas conseguem 
compreender que a angústia que podem estar 
sentindo tem relação com esse sentimento. Por 

isso, é fundamental acolhê-las, ajudá-las a dar nome 
aos seus sentimentos e incentivá-las a falar sobre o 
que estão pensando, pois muitos sintomas das 

crianças têm a ver com significados distorcidos dos 
estímulos que recebem. Ressaltamos que o momento 
atual também potencializa o medo da morte dos pais 

que é comum entre as crianças. Para auxiliar as 
crianças na elaboração desses sentimentos, 
contar variadas histórias (podem ser histórias 

da família), brincar livremente com ou sem 
brinquedos estimulando a imaginação e o 
diálogo são estratégias importantíssimas.   
     Estabelecer uma rotina também é crucial para 

proporcionar um ambiente de confiança e estável tão 
importante na primeira infância. Essa rotina pode ser 
com base nos horários estabelecidos antes dessa 

crise, para funcionar como uma orientação para a 
família. Nem sempre vai ocorrer como o esperado, 
mas a vida é assim, muito menos previsível do que 

gostaríamos.  Vale resgatar uma estratégia um pouco 
esquecida em alguns contextos familiares: o prazer 
nas tarefas de casa. Os afazeres domésticos podem 

ganhar um aspecto lúdico para a criança. Então, em 
vez de planejar fazer as tarefas e depois estar com as 
crianças, pode ser interessante envolvê-las nessas 

atividades diárias. E como organizar um 
compartilhamento de tarefas lúdico com as 
crianças?  Um pregador de roupa pode virar um 

jacaré, guardar os brinquedos ou pequenos 
itens pode se tornar um jogo de quantidades, 
passar pano ou arrumar a cama podem ser 

brincadeiras de concentração.   
 
 
 

       As crianças usam seus pais como 

modelos para saberem o que sentir a respeito 
de uma determinada questão. Elas são 
sensíveis ao que ocorre com os pais e 

tentarão entender o que estão sentindo 
usando o corpo e a linguagem, se 
expressando nas brincadeiras, desenhos, 

sonhos, queixas, percepções. Dessa forma, é 
importante ter em mente que as 
crianças vão ler o que está acontecendo 

pelo olhar dos pais para construir o seu 
próprio olhar da infância. Isso significa 
que os responsáveis ajudam muito as 

crianças quando olham para si, se cuidam, 
quando tentam entender o que estão 
sentindo e falam sobre suas emoções. Para 

isso, ser verdadeiro consigo e com os filhos 
faz toda a diferença. Apostem na verdade! 
Como afirmamos no início, o mesmo 

acontecimento terá consequências diferentes 
em cada família, dependendo de como isso 
irá se juntar às experiências de vida 

anteriores e dos meios que as crianças irão 
encontrar para dar sentido ao que estão 
vivendo.   
 

    Nos casos que as crianças ou alguém da 

família estiver apresentando sofrimento mais 
intenso e que possam estar causando-lhe 
prejuízos, há serviços de terapia online 
que podem oferecer suporte especializado na 

área da saúde mental. Podemos fazer 
sugestões de algumas iniciativas 
gratuitas, caso necessitem. Contem 

conosco e, se possível, fiquem em casa e 
se cuidem.  
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