
Título: Professores e pandemia: dicas de como se adaptar à nova realidade causada 
pela COVID 19 
 
Com as aulas suspensas para evitar a propagação da pandemia, o corpo docente escolar 
têm sido uma das áreas mais requisitadas para a adaptação online atualmente. Este desafio 
é enfrentado por toda a rede de educação e vai além da face pedagógica, uma vez que em 
sua maioria, são os professores a ponte entre os filhos e pais na educação escolar. 
 
Comparado a um “efeito dominó”, a reclamação a respeito da readaptação de aulas começa 
com os pais, que muitas vezes também precisam recalcular rota para incluir o trabalho no 
ajuste, sentem-se esgotados, impacientes e com medo da doença. 
 
Os pais também têm dificuldade de ficar em casa, muitas vezes não dominam as 
ferramentas tecnológicas, por isso podem sentir-se incapazes e inseguros. Além de lidar 
com a presença dos filhos (que na maioria do tempo estavam na escola) em casa. 
 
Seguindo a analogia do efeito dominó relatada acima, a próxima peça são os filhos: 
demandam mais atenção dos pais, sentem-se desorganizados, muitas vezes confundem o 
isolamento social com férias coletivas, demoram a adaptar-se a aula online, sentem-se 
estressados, precisam de acompanhamento psicológico para enfrentar a pandemia 
associada à mudança de rotina, e por aí vai… 
 
As queixas, preocupações e medos, que muitas vezes são válidas e merecem atenção da 
equipe escolar chegam a uma peça principal do dominó: os professores.  
 
É válido mencionar aqui que os docentes também estão com medo, precisam se encaixar 
no mundo online, alguns possuem filhos (que demandam atenção), estão preocupados 
(especialmente se existem alunos com condições precárias de estudos), se desestabilizam 
e precisam ser escutados por um profissional de saúde mental. 
 
Como os professores podem evitar o efeito dominó durante a pandemia? 
 
Uma pesquisa realizada pelo Instituto Península menciona que a síndrome de burnout 
aumentou consideravelmente entre os professores Chineses devido a pandemia vivenciada 
no mundo, por isso, todas as dores dos pais, filhos e professores são legítimas e precisam 
de atenção especial e um espaço de escuta ativa.  
 
O objetivo é que as aulas presenciais parem, não as atividades. Mas como os professores 
podem se ajudar durante a pandemia e evitar o desgaste emocional causado pelo efeito 
dominó citado acima? 
 

1. Buscar por ajuda quando necessário e priorizar o acompanhamento psicológico são 
ações inteligentes para evitar o desgaste emocional e ter uma escuta ativa a 
respeito da situação enfrentada. 

2. Evitar picos de stress e cansaço físico. Este processo inclui muito 
autoconhecimento, que também será adquirido em sessões de psicoterapia. Evitar 

https://porvir.org/pesquisa-mostra-o-sentimento-de-professores-em-meio-a-pandemia-do-coronavirus/


essas situações contribuem para a estabilidade emocional e construção da 
resiliência, tão importantes neste momento de adaptação. 

3. Oferecer uma escuta às angústias dos pais e alunos, para assim compreender a 
realidade familiar. A dica aqui é não enfrentar sozinho e evitar invadir espaço para 
priorizar a saúde mental, importante para o trabalho desenvolvido.  

4. Tenha uma hora para começar e terminar o trabalho: é importante que você também 
tenha uma rotina e tire momentos de descanso, lazer, cuidar da família, ligar para 
amigos, exercício físico, estudos, leitura e o que mais te fizer bem. 

5. Está tudo bem sentir medo, angústias, preocupações e não conseguir produzir um 
dia ou outro. Não subestime esses sentimentos e sensações. Entenda que somos 
seres humanos e este processo é absolutamente novo em nossa sociedade, não se 
culpe. 

6. Procure o apoio da equipe docente e tenha encontros regulares com os colegas de 
trabalho por meio de aplicativos de reuniões online. Assim, um ajuda o outro e 
compreende que todos estão juntos neste combate e são peça chave para o 
aprendizado do aluno. 

 
Estamos certos de que a Covid-19 veio para oferecer a chance de experimentar situações e 
novas maneiras de trabalhar. Converse com a instituição de ensino, com os pais e alunos 
para que juntos possam incluir, o mais rápido possível, o engajamento eficaz na nova rotina 
de aprendizagem e assim, diminuir o impacto do efeito dominó causado por esta adaptação. 
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