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Maternidade
Desafio parentalidade : jamais alguém está totalmente preparado

Parentalidade só pode ser aprendida no exercício prático, num processo de 

interação com o filho

Bebê - nova etapa de proximidade entre a família de origem e o casal 

nuclear - criar um contexto de cuidados adequados para o bebê

Reaproximação com família de origem começa a ocorrer já durante a 

gestação 



Família 

● Foco principal para entender comportamento humano 

● Função de cuidado e socialização das crianças

A estrutura da família - adaptação quando as circunstâncias mudam

● Crescimento e continuidade 



A família e a coparentalidade
Modelo atual mais prevalente: famílias em que tanto o homem quanto a 

mulher trabalham

Há simetria nos  papéis?

 Idealmente, os dois veriam com igual importância o trabalho, assim 

como a divisão das tarefas como o cuidado da casa e dos filhos. 

Entretanto, a realidade encontrada é diferente, tendo as mulheres 

somado suas responsabilidades profissionais às suas responsabilidades 

domésticas (McGoldrick & Shibusawa, 2016; Walsh, 2002; Yavorsky et al., 2015) 



A família e a coparentalidade
Teoria da equidade e a noção de contribuições compensatórias:

● divisão não será necessariamente igual em tempo dispensado às tarefas, mas 
que deve satisfazer as necessidades dos membros do casal em comum acordo 

(DeMaris & Mahoney, 2017)

Nesse sentido, é preciso que os membros sintam como justa e satisfatória entre 
eles essa divisão de tarefas e quando para as mulheres essa divisão não é entendida 
como justa, isso pode levar a sentimentos de sobrecarga e maior conflito entre o seu 
papel familiar e profissional (Yavorsky et al., 2015)



Cenário atual da pandemia

COVID-19:

Emergência de saúde pública internacional que se transformou - pela rápida 

disseminação - de epidemia para pandemia: o coronavírus (Brooks et al., 2020; Sohrabi et al., 

2020; Wang et al., 2020). 



Família, doença e pandemia
Entrelaçamento de três fios evolutivos:

Doença ou ameaça de doença

Ciclo de vida do indivíduo

Ciclo de vida da família



Desenvolvimento de uma criança não ocorre de forma isolada

Epidemias passadas ( SARS em 2003 e a Gripe Aviária em 2013): 

● vivência dessas crises e prejuízos na saúde mental (Jiang et al., 2020), especialmente 

das crianças (Decosimo, Hanson, Quinn, Badu, & Smith, 2019)

Como cuidar das crianças

https://www.zotero.org/google-docs/?PSs9a6
https://www.zotero.org/google-docs/?TcXIkQ
https://www.zotero.org/google-docs/?BH7Me6
https://www.zotero.org/google-docs/?TcXIkQ


Infância e saúde mental

A etapa do desenvolvimento da criança também é importante na medida em 

que vai influenciar no nível de compreensão a respeito do que é uma doença 

infecciosa e a sua causalidade (Dalton, Rapa, & Stein, 2020; Marques et al., 2020)



● Depressão

●  Ansiedade

●  Dificuldades de sono e alimentação

●  Prejuízos na interação social

●  Problemas de comportamento

Infância e saúde mental - sintomas



● Confusão com relação às mudanças na rotina

● Medo e angústia frente à possibilidade de seus familiares adoecerem 

● Sintomas regressivos, intolerância a regras e alteração no humor 

(Bartlett et al., 2020; Jiao et al., 2020; Pisano et al., 2020) 

Infância e saúde mental - sintomas



Importância de compreender emoções da criança

Crianças tendem a  se recuperarem de um evento adverso ou traumático, 

sendo capazes de retomarem seu desenvolvimento, quando contam com um 

ambiente no qual recebem suporte adequado de cuidadores sensíveis e 

responsivos. 



Importância de compreender emoções da criança

Essencial:

Cuidadores ajudem a regular suas emoções, validando seus sentimentos e 

contribuindo para que se sintam amadas e seguras (Bartlett et al., 2020)



Porém...

Na prática, essa realidade é ainda mais complexa, outros fatores envolvidos:

●  a amplitude e duração da pandemia; 

● o contexto no qual a criança vive e os efeitos diretos da pandemia na 

sua vida (como perda de alguém próximo, distanciamento ou 

hospitalização de algum familiar)



● o nível de exposição à cobertura midiática do evento traumático; 

● a forma como os pais vão lidar com o evento e suas condições de criar 

um ambiente seguro e estimulante que promova o potencial adaptativo 

da criança 

Schonfeld & Demaria, 2015; Schonfeld & Gurwitch, 2012)



Aumento do convívio familiar

Maior proximidade entre pais e filhos em meio às situações de 

distanciamento social. 

Criativamente, os membros da família podem compartilhar de atividades 

domésticas, experimentando sentimentos de conforto, segurança, 

realização e contribuição - incluindo brincadeiras, histórias e jogos (Weaver & 

Wiener, 2020). 



Aumento do convívio familiar

Confinamento pode oportunizar que os pais sejam os principais recursos e 

modelos aos filhos (Wang et al., 2020) ou ser um fator de risco

 Convívio familiar e as interações entre pais e filhos demandam abordagens 

parentais que atuem no fortalecimento dos laços e atendam de forma 

adequada às necessidades psicológicas das crianças (Perrin, Leslie, & Boat, 2016)



Crianças em idade escolar nas cidades são as mais propensas a problemas 

de comportamento durante a pandemia (Wang, et al., 2020) 

Alguns pais estão sobrecarregados com a demanda emocional e operacional 

gerada pela pandemia e têm sentido que as crianças os têm demandado 

mais do que o comum (Pisano et al., 2020)

Pais de crianças menores de 3 anos em maior risco (Bai et al., 2020)

Efeito da pandemia do COVID-19 no comportamento infantil : 



O dia a dia com as crianças em casa na pandemia

Em algumas situações será necessário que os pais informem os filhos com 

dados objetivos, outras, contudo, irão demandar um diálogo sobre os 

sentimentos e emoções vivenciados pela criança, como raiva, culpa ou medo 

(Bartlett et al., 2020; Dalton, 2020)



Nesse sentido, é importante que o adulto incentive a criança a expressar 

suas emoções, propondo habilidades de enfrentamento, por exemplo, ao 

conversar sobre a própria angústia, enfocando o compartilhamento de 

estratégias para lidar com esse sentimento que possam ser aplicáveis ao 

contexto da criança (Schonfeld & Demaria, 2015)



As estratégias podem focar naquilo que a criança consegue ter controle, 

como lavar as mãos em meio a uma pandemia de influenza ou coronavírus 

ou, ainda, incluir técnicas como as de relaxamento e distração. 

Por fim, limitar ou controlar a exposição excessiva das crianças às telas,



Desafios relacionais com as crianças em casa na pandemia

●  Saudade de avós que talvez auxiliassem nos cuidados deles, 

● Ou de um dos pais, quando em situação de guarda compartilhada em 

que a manutenção da convivência não é possível.



E como estão os adultos na pandemia, 
especialmente as mães?
Ademais, os pais, enquanto modelos à criança, devem gerenciar seus 

próprios comportamentos, como buscando manter rotinas de alimentação e 

sono saudáveis (Weaver & Wiener, 2020), além de manejar seus próprios sentimentos, 

uma vez que a criança é sensível às preocupações e ansiedades dos pais 

(Schonfeld & Demaria, 2015)



E como estão os adultos na pandemia, 
especialmente as mães?
Deve-se considerar que os pais também estão enfrentando o desconhecido, 

tendo que organizar suas rotinas e formas de trabalho ao mesmo tempo em 

que cuidam dos filhos em tempo integral (Marques et al., 2020), além de também 

enfrentar sintomas de estresse, ansiedade e medo (Cluver et al., 2020). 



Relação Família-escola

Rede de apoio

Retorno ao trabalho

Famílias menores – creche como possibilidade de convivência com outras crianças

Opções:

1) creches e pré-escolas

2) creche familiar (pequeno grupo de crianças na casa do cuidador)

3) cuidado na casa da criança por uma babá/empregada

4) parente, na casa da criança ou na sua casa. 



Qual a função da escola?

atender as crianças enquanto as mães trabalham

                                               x

contexto educativo para o desenvolvimento da criança

 Entrada na escola - processo de adaptação

Pandemia- retirada abrupta do ambiente escolar

Família, escola e pandemia



A criança e a escola

Pais precisam assumir, em meio a tantas preocupações, o papel de 

facilitadores deste modelo de aprendizagem (Kent, Ornstein, & 

Dionne-Odom, 2020). 

Embora o acesso à educação tenha se democratizado, ainda existem muitas 

desigualdades no acesso e na qualidade do ensino disponível (Brasil, 2018)



A criança e a escola

Efeitos negativos da falta de contato das crianças com a escola:

●  diminuição da atividade física, 

● mais tempo de exposição às telas, 

● padrões irregulares de sono e piora na qualidade da alimentação (Buchanan, 

2017; Wang, Zhang, Zhao, Zhang, & Jiang, 2020b). 



A criança e a escola

Funcionamento escolar- fundamental importância não só para os fins de 

aprendizagem, mas também para a interação com professores e para 

manter uma rotina estável em meio à instabilidade da pandemia (Bahn, 

2020; Wang et al., 2020). 

Manutenção das atividades escolares em casa pode ser um fator protetivo à 

saúde mental infantil. 



Em se tratando das crianças que mantêm uma rotina escolar on-line, 

sugere-se uma flexibilidade maior das atividades e atenção para não 

sobrecarregá-las com excessos de exercícios:

● Forma,  frequência e intensidade do que é exigido da criança e sua 

família - importância de boa comunicação com escola

Mudanças em relação ao ensino online aconteceram de forma 

extremamente rápida e inesperada, impactos ainda  desconhecidos 



Família, trabalho e pandemia
Com a pandemia, boa parte dos trabalhos passa a ser feito em trabalho 

remoto

● Com filhos em casa

● Sem rede de apoio



Nesse sentido, independentemente do filho estar tendo aulas on-line, a 

dinâmica familiar com as crianças em casa tem exigido um grande esforço 

dos pais, que precisam administrar trabalho remoto, doméstico e cuidados 

com os filhos (Marques et al., 2020)



Saúde mental parental e uso de mídias digitais por crianças pequenas: um 
estudo comparativo antes e durante a pandemia de COVID-19 - (Frizzo et al., 2020)

- 262 respondentes - 92% mães
- 93% com pelo menos ensino superior incompleto
- 75%  um filho até 36 meses
- 60% diminuição renda familiar
- 60% em trabalho remoto

https://pt.surveymonkey.com/summary/Q5LEZBUmAoFUFvDHvx9K_2B9xkm7csY9zEoVJh_2F9eZKxsxYGJ9NEAD1NHWvWDfbDdz?ut_source=my_surveys_list
https://pt.surveymonkey.com/summary/Q5LEZBUmAoFUFvDHvx9K_2B9xkm7csY9zEoVJh_2F9eZKxsxYGJ9NEAD1NHWvWDfbDdz?ut_source=my_surveys_list


6 - Sente-se nervoso(a), tenso(a) ou preocupado(a)? - 79%

11 - Encontra dificuldades para realizar com satisfação suas 
atividades diárias? - 60%

18 - Sente-se cansado (a) o tempo todo? - 55%

13- Tem dificuldades no serviço? (seu trabalho é penoso, lhe 
causa sofrimento?)29%



https://pt.surveymonkey.com/r/7QZXYYH

https://pt.surveymonkey.com/r/7QZXYYH


Como cuidar das crianças
Princípio da comissária de bordo
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Obrigada

                                                                     www.ufrgs.br/nufabe

nufabe@gmail.com

http://www.ufrgs.br/nufabe

