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MOTIVAÇÃO E INTERAÇÃO NO PROCESSO DA APRENDIZAGEM EM TEMPOS
DE PANDEMIA
Amanda Nepomuceno1
Princela Santana da Cruz2
RESUMO
O presente artigo foi desenvolvido na disciplina de estágio curricular supervisionado
obrigatório em Psicologia Escolar II através de um relato de experiência de
intervenções realizadas em uma escola particular de idiomas no planalto norte
catarinense. O objetivo é demonstrar como a motivação e a interação pode auxiliar
no processo de aprendizagem. Para compreender melhor o assunto foi realizada
pesquisa bibliográfica em sites, livros e artigos e ainda análise documental do
relatório de estágio. Sendo que a motivação pode ser considerada como uma força
os alunos para o aprendizado e a interação a partir dela os indivíduos podem
buscar, construir e aperfeiçoar conhecimentos, trabalhar ainda a capacidade de
pensar por si próprio, ter suas ideias e argumentar, além de ajudar a autoconstrução
comportamental e social. Com a elaboração do presente artigo foi possível
constatar, levando em consideração a ideia de vários autores, que a motivação a
interação auxiliam sim no processo de aprendizagem dos alunos.
Palavras-Chave: Motivação. Interação. Aprendizagem. Estágio.
ABSTRACT
This article was developed in the subject of compulsory supervised curricular
internship in School Psychology II through an experience report of interventions
carried out in a private language school in the northern plateau of Santa Catarina.
The goal is to demonstrate how motivation and interaction can assist in the learning
process. To better understand the subject, bibliographic research was carried out on
websites, books and articles, as well as documentary analysis of the internship
report. Since motivation can be considered as a force for students to learn and
interact from it, individuals can seek, build and improve knowledge, still work the
ability to think for themselves, have their ideas and argue, in addition to helping
behavioral and social self-construction. With the preparation of this article, it was
possible to verify, taking into account the idea of several authors, that motivation and
interaction do help in the students' learning process.
Keywords: Motivation. Interaction. Learning. Phase.
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INTRODUÇÃO
Através da realização do estágio curricular supervisionado obrigatório em
Psicologia Escolar, foi possível colocar a teoria obtida em sala de aula em prática
através de intervenções realizadas no local de estágio. Segundo Taveira (2005), O
objetivo das intervenções é reforçar laços, reforçar sentimentos de autonomia,
competência e pertencimento, que tem como meta melhorar a cultura escolar,
trazendo mudanças na relação aluno e professor, pais e professores, ou seja, no
contexto entre família e escola.
Onde o estagiário desenvolve intervenções de diversas formas, na área de
aprendizagem, de acordo com o projeto proposto foram trabalhadas intervenções
voltadas a motivação, interação, relaxamento, autoconhecimento, caráter informativo
para prevenção além da realização de questionários para avaliar a satisfação e
motivação dos alunos, sendo utilizado para isso, plataformas online, encontros
presenciais, jogos, brincadeiras, dinâmicas, áudios, cartazes. No entanto as
atividades que mais tiveram destaque foram sobre a interação das crianças e
atividades para promover e avaliar a motivação.
O objetivo deste artigo é comentar como a interação e a motivação pode
influenciar no processo de aprendizagem através do relato documental, sendo que
para a psicologia é de extrema importância se ter conhecimento sobre a influência
da motivação nesse processo, inclusive para o psicólogo escolar. Segundo Campos
(1995) apud Mesquita (2017), a motivação é muito importante no processo
educativo, sendo que o indivíduo que aprende, tenta alcançar uma performance e
sua motivação para isso torna-se de importância crucial.
O ser humano o tempo todo cria relações com o mundo desde o seu
nascimento até o fim de sua vida, convivendo em sociedade, sendo um fator
importante para o nosso desenvolvimento, sendo a interação essencial para nossa
vida e o nosso processo de aprendizagem, pois a pessoa quando está em contato
com outras realiza troca de informações, dados e conhecimentos vão construindo o
seu conhecimento conforme seu desenvolvimento, tanto psicológico quanto biológico
(MELLO; TEIXEIRA, 2011).
Segundo Vygotsky (1984) apud Freitas (2011), “a interação com o mundo
ocorre por meio de mediações, não é uma relação direta, mas uma relação mediada,
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sendo os sistemas simbólicos elementos intermediários entre o sujeito e o mundo, e
essa é uma questão fundamental ao professor”.
A motivação é um fator importante tanto no início da aprendizagem quando se
aprende

novos

conceitos,

quanto

posteriormente

no

desenvolvimento

de

habilidades, estratégias e comportamentos os quais já se tinha um conhecimento
prévio, ela pode influenciar em todo nosso processo de aprendizagem durante o
nosso desenvolvimento, por isso é de extrema importância à motivação no ambiente
escolar para o melhor desempenho dos alunos (CAMARGO; SOUZA, 2019).
A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO NA APRENDIZAGEM
A motivação é um fator de grande importância quando falamos sobre
aprendizagem, pois implica diretamente na qualidade e no processo de ensino,
fazendo com que o aluno tenha mais envolvimento com o processo, pois o aluno
que se sentir motivado certamente será mais interessado em aprender, procurando
novos conhecimentos, novas aprendizagens, sentindo mais vontade de aprender e
se dedicar as aulas (LOURENÇO; PAIVA 2010).
Quando falamos em aprendizagem devemos saber que ela é influenciada
pelo incentivo, motivação, inteligência e em alguns aspectos pela hereditariedade e
que através do estimulo, impulso, reforço e resposta é que conseguimos armazenar
novas informações (LOURENÇO; PAIVA 2010). Vygotsky (2003) apud Lourenço,
Paiva (2010), “menciona também que o pensamento propriamente dito é produto da
motivação, isto é, dos nossos desejos, necessidades e interesses”.
A palavra motivação é muito usada principalmente por professores e
educadores para explicar o sucesso e insucesso escolar dos alunos, colocando a
falta de motivação como um problema no processo de aprendizagem (RIBEIRO,
2011). Sendo o conceito de motivação, segundo o dicionário, ato ou efeito de
motivar, ou ainda uma série de fatores que ocorrem com o indivíduo determinando
seu comportamento (MICHAELIS, 1998).
Ao fazermos escolhas, planos, estratégias para determinadas ações em
nossa vida, usamos do incentivo e motivação, pois isto influencia na dedicação,
envolvimento para a conclusão de determinadas ações. “É a motivação que leva as
pessoas a uma ação ou à inércia durante alguma atividade, sendo um exame das
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razões pelas quais se escolhe realizá-las, por um longo período, ou ainda, com um
desempenho mais eficaz” (FOLLE; POZZOBON; FARIAS, 2007 apud MESQUITA,
2017).
A motivação pode ser explicada como intrínseca e extrínseca, no entanto a
motivação e satisfação dos alunos podem ser avaliadas para que se caso os alunos
estejam desmotivados a escola tenha possibilidades de criar melhorias para os
alunos, seja nas aulas, na didática dos professores, ou estrutura da escola, para que
os alunos consigam sentir-se mais motivados e assim possivelmente apresentar
melhores resultados. Para Folle, Pozzobon, Farias (2007) apud Mesquita (2017) “a
satisfação é um fator importante para manter os alunos interessados em participar
das aulas, em especial para se mantiver ativos durante seu processo ensinoaprendizagem”.
A INTERAÇÃO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM
As interações são de extrema importância, pois a partir dela os indivíduos
podem buscar construir e aperfeiçoar conhecimentos, trabalhar ainda a capacidade
de pensar por si próprio, ter suas ideias e argumentar, além de ajudar a
autoconstrução comportamental e social. “No âmago da instituição escolar entendese, as interações entre os diferentes indivíduos como um momento fecundo para
construir e agregar conhecimento escolar” (ETCHEVERRIA, 2008).
O ser humano precisa estar em contato com outros, permitindo assim obter
novos conhecimentos e aprimorar habilidades, na infância o outro é de extrema
importância para a criança, pois assim conseguem perceber o outro, se perceber e
observar as diferenças para assim formular novas ideias e pensamentos a partir
dessas novas interações e contatos (MELLO; TEIXEIRA, 2011).
Segundo Mello e Teixeira (2011), na escola é onde o processo de interação
se torna mais rotineiro, onde passam a ter contato frequente com diversas pessoas,
professores, funcionários da escola, novos colegas, sendo uma experiência diferente
da que já tiveram contato até o momento e esta interação promove a aprendizagem,
promovida não apenas pelos professores no ambiente escolar mas também pela
troca entre colegas, mesmo sem a intenção de ensinar algo as crianças conseguem
realizar esta troca.
Psicologia escolar: práticas inovadoras no contexto da COVID-19 (ISBN: 978-65-88712-23-8)

8

Considerando que o processo de aprendizagem ocorre em decorrência de
interações sucessivas entre as pessoas, a partir de uma relação vincular, é,
portanto, através do outro que o indivíduo adquire novas formas de pensar e
agir e, dessa forma apropria-se (ou constrói) novos conhecimentos
(TASSONI, 2000, p. 6).

Além da interação entre colegas outro fator importante é a interação entre
aluno e professor, essa interação permite também a aprendizagem e a troca rica de
conhecimentos no ambiente escolar, sendo que o mesmo realiza uma mediação
entre os alunos, mostrando como a construção do aprendizado acontece em
conjunto, onde o professor deve incentivar essa interação, principalmente sobre
duvidas e posicionamentos dos alunos nos assuntos trabalhados (RAMOS, 2008, p.
64).
Têm-se no ato de questionar uma possibilidade de estimulo á construção do
conhecimento e, dessa forma, cabe ao professor proporcionar um espaço
para o questionamento na sala de aula e, também, dar atenção ás
perguntas dos alunos, estimulando-os neste processo interativo de
aprendizagem. Para tanto, os sujeitos envolvidos devem questionar e
permitir ser questionados, pois para que a aprendizagem ocorra é
necessário estabelecer relações, conexões entre conhecimentos, e é a
indagação permanente um dos caminhos que facilita esse processo de
reelaboração (ETCHEVERRIA 2008, p.82).

Conforme cita o autor acima o papel do professor é de extrema importância e
o mesmo deve motivar os alunos a realizar a interação entre colegas, entre aluno e
professor, aluno e escola e aluno e sala de aula, promovendo um ambiente rico de
aprendizagem para os alunos, pois se o professor é quem dará início a todo esse
processo.
Vygotsky (1994) considera que aluno-professor e aluno-aluno estabelecem
uma interação que facilita o processo de aprendizagem, mas que uma pessoa
integrante deve ter conhecimentos mais avançados sobre algo ou conhecimento
sobre aquilo que o outro não saiba para que possa se realizar essa troca de
aprendizados.
MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA E EXTRÍNSECA
Motivação intrínseca pode ser explicada quando a pessoa consegue sentir-se
entusiasmada com algo em especifico sem ganhos materiais, apenas pela sensação
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de prazer e o significado que isso pode trazer a nós, levando em consideração que
existem três necessidades humanas que são essências, como a competência,
autonomia e ligação, para a consideração pessoal. No entanto ela só pode ser
mantida quando sentimos que esta ação satisfaz nossas necessidades (TOUGH,
2017).
Segundo Tough (2017), alguns estudos mostraram que a pessoa quando
recebe um incentivo material, algumas das vezes que se tenha valor, muitas vezes
falham na questão de motivar as pessoas na realização das atividades que sejam de
longo prazo. Sendo que um experimento realizado os alunos onde primeiramente
nenhum grupo recebeu um valor para a realização da atividade, depois um grupo
passou a receber um valor e posteriormente passaram a não receber nenhum valor.
Assim foi concluído que o grupo que em nenhum momento foi pago se dedicou mais
e foram mais rápidos, tendo como ganho apenas a diversão e o prazer que a
atividade poderia gerar e que o grupo que foi pago em um dos dias, teve no dia que
não foi pago menor desempenho até mesmo considerando o primeiro dia em que
nenhum grupo sabia que poderia ser pago.
A conclusão é que quando se há uma recompensa de valor para que se
realize determinada atividade, aquilo tende a tornar-se um trabalho e não mais uma
atividade prazerosa e divertida, assim quando deixam de ser pagos o entusiasmo
diminui e não se tem mais o mesmo desempenho, pois considerando o conceito de
trabalho entende-se que para executa-lo devemos receber determinada recompensa
(TOUGH, 2017).
Quando falamos sobre motivação intrínseca podemos entender que
principalmente no ambiente escolar nem todas as atividades são legais, divertidas e
geram interesse nos alunos, neste contexto entra a motivação extrínseca quando
não se tem como gerar satisfação na realização de uma tarefa que precisa ser
repassada e quando os alunos entram em acesso a essa motivação, as motivações
tornam-se cada vez mais fortes, considera também assim como na motivação
intrínseca as necessidades de autonomia, competência e ligação (TOUGH, 2017).
Quando se é possível ter um ambiente que reforce essas três necessidades,
os alunos conseguem atingir um nível de motivação muito maior, por isso deve se
trabalhar estes aspectos em sala. Uma forma, por exemplo, de se trabalhar a
autonomia dos alunos é dar em alguns momentos a oportunidade de escolha,
Psicologia escolar: práticas inovadoras no contexto da COVID-19 (ISBN: 978-65-88712-23-8)

10

trabalhando a realização das escolhas e que diminuam o controle. Em relação a
competência, os alunos tendem a ter esse sentimento quando são propostas tarefas
que não são muito fáceis e nem muito difíceis, que podem dar a sensação de
desafio o qual os alunos são capazes de resolver. Sobre o senso de ligação os
mesmos experimentam quando sentem que os professores os valorizam, tem apreço
com eles e os respeitam (TOUGH, 2017).
Podemos compreender que o professor que deseja ter alunos interessados e
motivados com as aulas e assuntos propostos deve buscar propor um ambiente em
que se trabalha esses três sentimentos com os alunos, sendo mais motivador do
que a promessa de bens materiais e pertences de valores. Quando falamos em
escolas com famílias baixa renda sem muitas condições financeiras, essa
metodologia tende a funcionar ainda mais (TOUGH, 2017).
Quando as crianças estão inseridas em um ambiente que ao invés de
potencializar esses sentimentos acaba os diminuindo pode gerar uma desvinculação
do aluno com o professor, a escola e a motivação com os estudos. Por exemplo,
quando o professor impõe muito controle sobre os alunos pode acabar afetando a
autonomia dos alunos, quando passam a ter dificuldades na realização de tarefas e
atividades, começam ter notas baixas, passam a ter a sensação de incompetência e
quando a relação aluno e professor não vão bem, onde um não confia no outro, não
se sente à vontade, a ligação que é outro sentimento que pode motivar (TOUGH,
2017).
O professor agindo assim está levando o aluno para uma direção contrária do
que é necessário e quando o aluno se sente desmotivado e sem vínculos com a
escola, professor e conteúdo, fica cada vez mais difícil fazer com que o aluno tenha
interesse nos estudos, nesses casos nem mesmo prometendo bens materiais e
recompensas em dinheiro consegue motivar a aluno, disso se mostra a importância
de promover um ambiente acolhedor aos alunos (TOUGH, 2017).
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa realizada foi a do tipo bibliográfica realizada através de seleção do
material utilizado para a fundamentação teórica tendo como fonte de pesquisa
diversas plataformas eletrônicas, livros digitais e artigos publicados na Internet,
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tendo como critério de seleção os temas pertinentes aos objetivos desta pesquisa, a
coleta de dados se deu também pela análise documental referente aos relatórios de
estágio curricular obrigatório supervisionado de psicóloga escolar II.
Conforme esclarece Boccato (2006, p. 266) apud Pizzani (2012):
a pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por
meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias
contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o
conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou
perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. Para
tanto, é de suma importância que o pesquisador realize um planejamento
sistemático do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição
temática, passando pela construção lógica do trabalho até a decisão da sua
forma de comunicação e divulgação.

A referida pesquisa cientifica, com o tema “Motivação e interação no processo
de aprendizagem”, tem como um dos temas centrais explicar de que forma a
motivação e a interação atuam no processo de aprendizagem, bem como a sua
importância neste papel.
Sobre a análise documental foi realizada através do relatório de estágio
curricular supervisionado obrigatório em Psicologia Escolar, o qual foi realizado em
uma escola particular de idiomas no Planalto norte Catarinense, onde foi
considerado o projeto de intervenção realizado e seus resultados. Segundo Gil
(1991, p. 53) apud Silva (2009), adverte sobre análise documental: Gil (1991, p. 53)
apud Silva (2009), adverte que: “pesquisas elaboradas a partir de documentos são
importantes não porque respondem definitivamente a um problema, mas porque
proporcionam melhor visão desse problema ou hipóteses que conduzem à sua
verificação por outros meios”.
Conforme cita Treinta (2014) em relação à pesquisa bibliográfica:
Cumpre lembrar que o processo de pesquisa bibliográfica deve ser contínuo
e que os pesquisadores devem sempre se questionar se todos os artigos
científicos possíveis foram encontrados e devem estar sempre atentos a
novas possibilidades – assim a pesquisa bibliográfica será muito
consistente.

A pesquisa tem como intuito dar conhecimento aos psicólogos, educadores e
alunos enquanto acadêmicos e a quem interessar sobre a importância da motivação
e interação no processo de aprendizagem.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Segundo relatos através da escuta da fala do coordenador local da instituição,
a realização da interação dos alunos com a escola e com os colegas e até mesmo
professores, propiciou aos alunos uma maior aprendizagem, pois assim os alunos
trabalhando em conjunto tiveram a oportunidade de trocar conhecimentos e ainda
sentir-se mais motivados a participar das tarefas. As atividades para proporcionar a
motivação segundo relatos de professores auxiliaram bastante durante as aulas,
pois foi possível adaptar os conteúdos em que os alunos estavam aprendendo em
sala, reforçando-os e aperfeiçoando através das dinâmicas, deixando as aulas mais
animadas, proporcionando um ambiente agradável e cheio de aprendizagem para os
alunos.
Algumas das atividades que foram realizadas foi cartaz informativo sobre o
setembro amarelo como mensagens sobre o autocuidado, a distribuição de fitas
amarelas trabalhando a campanha do setembro amarelo, mês de prevenção ao
suicídio, realização de uma caixa com mensagens positivas para os alunos retirarem
na recepção, painel para alunos e funcionários deixarem mensagens de apoio,
entrevista com mãe de aluno conversando sobre rendimento escolar, conto de
histórias, uso de jogos online, dinâmicas como que filme é esse, adivinhe o que eu
represento, viagem ao naufrago, questionário para avaliar a motivação dos alunos,
além de um evento com diversas atividades com as crianças como, dança da
cadeira, balão colado no pé, dança, atividades voltadas a percepção, trabalho em
grupo para a caça ao tesouro, descoberta de pistas, corrida do saci entre outras.
Primeiramente foi realizado um cartaz sobre setembro amarelo, dando dicas
de autocuidado e saúde mental colado na recepção para que todos pudessem
visualizar. Foi realizada uma caixa com mensagens positivas em inglês para os
alunos disponibilizado na recepção para quem desejar pudesse retirar uma
mensagem positiva referente ao setembro amarelo, contando com um total de 80
mensagens, foi ainda distribuído um laço amarelo de cetim para cada aluno e
funcionário falando brevemente sobre o setembro amarelo e prevenção de suicídio,
destacando aspectos importantes, como comportamento suicida, fatores de risco e
locais para procurar ajuda.
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Foi fabricado um painel para alunos e funcionários deixarem mensagens
positivas e de apoio ao próximo, no painel está escrito que é a árvore da esperança
onde eles podem deixar uma mensagem. O painel ficou localizado próximo ao local
onde os alunos podem beber água e tomar café no intervalo, foi deixado
primeiramente uma mensagem minha para incentivar os demais a escreverem.
Durante algumas aulas ocorreram contação de história para as crianças de
acordo com as aulas propostas pelos professores, onde foi utilizado um máximo de
dez minutos da aula para realizar o conto.O primeiro conto realizado foi sobre as
horas em inglês onde, montando um cenário foi possível realizar o conto utilizandose de horas, que seria o tema proposto pelo professor no restante da aula, outro
tema trabalhado foi o desenvolvimento sustentável, foi realizado o conto os
personagens mostrados na apresentação de slides cuidavam do meio ambiente,
recolhendo lixos etc. Posteriormente a professora continuou a aula trabalhando este
assunto em inglês, servindo como atividades para motivar os alunos com os
assuntos, deixando a aula mais dinâmica.
Foi realizada dinâmica de mensagens de apoio e recados com duração de
vinte minutos, onde cada aluno tem um tempo de dois minutos para conversar com
cada colega e se conhecer melhor, depois cada um escreveu uma mensagem ou
uma característica sobre a personalidade do outro enquanto tocava uma música
ambiente, os alunos escrevem as mensagens em inglês, referente a assuntos já
trabalhados em sala com o professor, criando uma maior interação entre os alunos.
Foi proposto um evento com brincadeiras para as crianças, uma caça ao
tesouro, seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde por conta
da pandemia, para realizar o contato aluno escola, propondo brincadeiras como
corrida do saci, onde os alunos segurando uma das pernas deveria ir pulando até
chegar na linha de chegada, era finalizada a corrida que daria a eles uma pista para
a caça ao tesouro, foi possível trabalhar aspectos psicomotores também, a dança da
cadeira que os alunos interagiram um com o outro que consistia em o aluno achar
um local para sentar quando a música fosse desligada e a cada rodada era retirado
uma cadeira e por consequência um participante posteriormente seria dado a eles
uma pista para a caça ao tesouro, na atividade da descoberta de objetos foi tapado o
olho dos participantes e chamado um de cada vez para que participasse, foi
colocado um objeto por vez na mão do aluno para que o mesmo descobrisse qual
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objeto, foi possível trabalhar a percepção dos alunos para obtenção da pista do caça
ao tesouro, posteriormente a atividade de estoura balão onde consistiu em os alunos
ficarem em círculos e cada um escolher um balão, depois foi colocado uma música
para os participantes dançarem e cada um devia cuidar do seu balão e tentar
estourar o do outro, depois dos balões estourados os alunos deveriam ler a
mensagem que estava dentro do balão que daria a eles uma pista para a caça ao
tesouro. Apresentou-se a descoberta de inúmeras charadas oportunizando
conhecimentos gerais dos alunos e a busca ao tesouro, depois foi feito um lanche
para as crianças como forma de confraternização.
Além disso, conteceu a elaboração de atividades em grupo para os alunos
entenderem um pouco mais sobre trabalho em equipe e realizarem a interação,
como a dinâmica do que filme é esse, onde os alunos formam duplas, recebem o
nome de um filme e devem representar através de mimica e os demais alunos
devem adivinhar, mas o grupo ganhará o ponto somente se os demais acertarem de
qual filme se trata.
Foi realizado uma técnica trabalhando interação, autoconhecimento e
pertencimento ao grupo, chamada qualidades e manias, que consiste em cada aluno
escrever em uma folha, três qualidades e três manias suas, depois era redistribuído
os papeis para que ninguém ficasse com o seu, ao receber um papel, cada aluno
deveria demonstrar através de mimica as qualidades e manias descritas onde os
alunos deveriam descobrir de qual colega era aquelas qualidades e manias.
Aplicação de técnicas de relaxamento com os recepcionistas como Jacobson
e Mindfulness, onde os participantes fecham os olhos e cuidam apenas da
respiração e focam no presente momento.Também foi realizada uma técnica para
trabalhar a gratidão da história de vida profissional e pessoal de cada um, que
consiste escrever uma carta de gratidão a si mesmo, colocando tudo o que tem a
agradecer, levando em consideração a importância dos professores e demais
funcionários estarem calmos e relaxados, para o bom andamento das aulas e a
realização dos atendimentos na escola.
Algumas técnicas para focar a atenção dos alunos durante a aula, como a
história da viagem ao naufrago, onde o professor durante a aula em momentos
aleatórios da algumas pistas sobre como sobreviver a essa viagem e no final da aula
para que todos se salvem na brincadeira os alunos deveriam descobrir onde estava
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cada item para sobreviverem à ilha. Foi proposta ainda uma dinâmica para melhorar
a motivação de alunos, que consiste em ser colada a imagem de um animal/objeto
na testa do participante sem que ele veja e os demais alunos o ajudem a adivinhar o
que está colado, buscando promover também a interação dos alunos e aplicar
conceitos já trabalhados em sala.
Além disso, foi realizado questionários para avaliar a motivação, interesse e
satisfação dos alunos com a escola e depois de analisado foi apresentado em forma
de gráficos para os professores obterem os resultados, mostrando através dos
questionários que de 50 alunos entrevistados, onde 0% disse que não se sente
motivado, 14% respondeu que apenas as vezes e 86% respondeu que sentem-se
motivados.
Segundo relato da professora as atividades deixaram os alunos mais
motivados com a aula, tendo um melhor desempenho nas tarefas propostas,
comentou ainda que o andamento da aula se dava melhor depois de atividades,
mais dinâmicas, sendo que assim muitas das dinâmicas foram adaptadas para
trabalhar novamente depois com os alunos.

Ocorreu ainda feedback de pais e

alunos referentes ao evento da caça ao tesouro realizado com eles, onde foi
elogiada todas as atividades propostas, com ambiente agradável e divertido para as
crianças que estavam longe da escola a algum tempo, conseguindo ainda seguir
todas as normas de segurança.
Segundo Camargo e Souza (2019), motivação é chave no processo de
aprendizagem, pois podemos defini-la como uma força que estimula os alunos para
o aprendizado os instiga a querer saber cada vez mais e dedicar-se aos estudos, por
isso a sua falta pode significar queda no rendimento e aprendizagem dos alunos,
pois se eles estiverem motivados irão focar mais nos conteúdos apresentados,
acompanhando o passo a passo, tirando dúvidas, realizando as tarefas propostas
com mais dedicação.
Entendemos que a escola e o professor são capazes de produzir esse
ambiente incentivador e motivador para os alunos, melhorando assim o processo de
aprendizagem e para isso o professor deve estar atento a como os alunos se portam
em sala mostrando interesse ou desinteresse para assim buscar ferramentas para
trabalhar a motivação dos alunos (CAMARGO; SOUZA, 2019).
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Toda motivação deve ser relacionada com objetivos, um bom professor
possui metas de ensino o que tornará o aluno motivado para aprender.
Diante desta ideia o professor influenciará o aluno no desenvolvimento da
motivação da aprendizagem, e quanto mais consciente for o professor em
relação a esse aspecto melhor será a aprendizagem do aluno. (MACHADO,
2012 apud CAMARGO; SOUZA, 2019).

Conforme cita o autor acima o professor trabalhando em conjunto com os
alunos realizando projetos ou intervenções com atenção aos alunos e ao
aprendizado, poderá promover um ambiente rico de novos conhecimentos de uma
maneira mais dinâmica motivando seus alunos a aprender cada vez mais.
Segundo Smolka (2010), ao aprendermos sobre ensinar e significar pode se
compreender a relação entre significar o aprendizado e a interação, pois através da
interação é que se é possível significar a linguagem fonte principal para o melhor
aprendizado, assim estabelecendo um espaço de diálogo realizando interações
estará dando oportunidade ao aluno de aprender.
O professor que apresenta uma postura inteligente e trabalha com dinâmicas
que promovem a interação de um aluno com o outro e de aluno com professor que
entende como a interação pode influenciar no aprendizado, considera essencial os
aspectos sócio interativos dos indivíduos envolvidos no processo de ensinoaprendizagem, levando-os a uma forte participação na construção e reconstrução
dos conceitos (NASCIMENTO; AMARAL, 2012).
Segundo Tough (2017), as motivações intrínseca e extrínseca nos trazem um
alerta de como podem interferir na aprendizagem, utilizando-se das necessidades de
competência, autonomia e ligação que podem reforçar a motivação ou diminuir
quando não trabalhada. Mostrando como bens materiais e valores em dinheiro nem
sempre são uma fonte de motivação, sendo possível motivar os alunos sem
recompensas e brindes, utilizando-se da motivação intrínseca.
CONCLUSÃO
O estágio é o local onde o acadêmico tem os primeiros contatos com a
sociedade, onde o mesmo realiza observações, intervenções através de dinâmicas e
escuta qualificada, tem a oportunidade de colocar em prática alguns aprendizados
teóricos obtidos em sala de aula, além de aperfeiçoar conhecimentos que já obtinha
para a prática de atuação do psicólogo escolar, superar dificuldades que existiam,
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aprendendo a identificar as demandas apresentadas pelos professores e/ou
observadas.
Foi possível entender como a motivação e as interações auxiliam no processo
de aprendizagem, sendo uma tarefa de grande importância para ser pensada e
realizada nas escolas pelos professores, com o intuito de se obter um melhor
rendimento dos alunos, levando em consideração que os resultados obtidos
comprovaram a importância de se trabalhar as demandas identificadas identificando
que a motivação e a interação são peças chaves no processo de aprendizagem e
proporcionam um melhor aprendizado aos alunos.
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PROJETO DE INTERVENÇÃO - TRABALHANDO A SAÚDE MENTAL EM
TEMPOS DE PANDEMIA
Caroline Walter de Oliveira Rudey3
Príncela Santana da Cruz4
RESUMO
O presente trabalho originou-se no desenvolvimento da disciplina de estágio
curricular supervisionado obrigatório em Psicologia Escolar II do curso de Psicologia
da Universidade do Contestado UnC, localizado no planalto norte Catarinense. A
pesquisa foi orientada pela professora responsável da disciplina. O desenvolvimento
do trabalho foi através da análise documental do relatório do estágio, utilizando
referencial bibliográfico e pesquisa qualitativa. O trabalho inicia apresentando a
saúde mental e seus impactos durante a pandemia da Covid-19, e o quanto os
profissionais da saúde e da educação são importantes a esse novo cenário
desafiador. Também apresentaram impactos a famílias e as crianças no seu curso
de desenvolvimento. O estágio desenvolvido na escola, no período do mês de
agosto a outubro de 2020, foi trabalhando o projeto de intervenção com os
funcionários, na modalidade online e presencial, sempre respeitando os protocolos
de segurança da Covid-19, também foi trabalhado com as famílias e as crianças. Os
resultados das intervenções foram positivas e percebeu-se a satisfação de quem
participou e a importância da Psicologia dentro do contexto escolar.
Palavras-Chave: Bem estar. Psicologia Positiva. Intervenção.
ABSTRACT
The present work originated through the discipline of the compulsory supervised
curricular internship in School Psychology II of the Psychology course at the
Universidade do Contestado UnC, located in the northern plateau of Santa Catarina.
The research was guided by the professor responsible for the discipline. The
development of the work was through the documentary analysis of the internship
report, using bibliographic references and qualitative research. The work starts by
presenting mental health and its impacts during the Covid-19 pandemic, and how
important health and education professionals are to this challenging new scenario.
They also had an impact on families and children in their development course. The
internship developed at the school, from August to October 2020, was working on the
intervention project with employees, in the online and face-to-face modality, always
respecting the security protocols of Covid-19, it was also worked with the families and
the kids. The results of the interventions were positive and it was noticed the
satisfaction of those who participated and the importance of Psychology within the
school context.
Keywords: Welfare. Positive Psychology. Intervention.
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4 Docente do curso de Psicologia, Universidade do Contestado – UnC, Canoinhas. Santa Catarina.
Brasil. E--mail: princela@unc.br
20
Psicologia escolar: práticas inovadoras no contexto da COVID-19 (ISBN: 978-65-88712-23-8)
3

INTRODUÇÃO
O presente trabalho se desenvolveu da experiência do estágio curricular
supervisionado obrigatório em Psicologia Escolar II do curso de Psicologia da
Universidade do Contestado UnC, localizado no planalto norte Catarinense.
O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) atende 115 alunos de 4
meses a 5 anos e 11 meses de idade, nos períodos matutino, vespertino e integral,
nos horários das 07:00 horas às 18:30 horas. Com a Pandemia da Covid-19, o
estágio se deu na modalidade online e presencial seguindo todos os protocolos de
segurança.
O projeto de intervenção trabalhado na escola foi desenvolvido através da
demanda levantada no primeiro semestre de 2020, e como pré-requisito para a
obtenção da nota do segundo semestre da disciplina do estágio curricular
supervisionado obrigatório em Psicologia Escolar II.
Segundo Martinez (2010), o psicólogo escolar é um profissional que emprega
os conhecimentos adquiridos sobre o funcionamento do psicológico humano para
auxiliar no processo de desenvolvimento e de aprendizagem dentro do contexto
escolar, considerando a complexidade dos aspectos que a caracterizam.
Para Oliveira e Araújo (2009) um dos desafios da Psicologia Escolar é
aumentar seu foco de atuação, pesquisa e produção de conhecimentos, para além
da escola, mas também em creches e ONGs, em outros âmbitos dentro do sistema
educacional que poderá enriquecer o trabalho de profissionais e estudiosos que
compartilham da mesma área. Assim espera-se construir ações transformadoras que
promovem o desenvolvimento e a aprendizagem de todos dentro da escola.
Assim a atuação da estagiária do curso de Psicologia no contexto escolar se
deu através de intervenções que obtiverem resultados positivos através dos
feedbacks e do questionário aplicado no final do estágio.
SAÚDE MENTAL X PANDEMIA
Segundo Wang et al. (2020); Xiao (2020) citado por Schmidt et al. (2020), foi
na China que o primeiro caso de infecção pelo coronavírus (Severe Acute
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Respiratory Syndrome Coronavírus 2 – Sars – Cov – 2) onde foi anunciado no início
de dezembro de 2019.
Para Schmidt et al (2020), com a rápida disseminação do vírus em nível
mundial, a Word Heath Organization considerasse uma pandemia. Com o aumento
de contaminação, em 16 de abril de 2020, o número já superava dois milhões de
casos em todo o mundo, e 130 mil casos de mortes segundo Word Health
Organization Who (2020) citado por Schmidt et al (2020).
Para Kraemer et al (2020 apud PEREIRA et al, 2020, p.4), em mais de 180
países ao redor do mundo já foi registrada a Covid-19, e isso vem aumentando cada
vez mais, e as autoridades governamentais vem adotando várias estratégias de
contenção para reduzir a contaminação.
Segundo Who (2020 apud PEREIRA et al., 2020, p.4) a contaminação se dá
através de espirros, tose, catarro, contato com a boca, nariz, olhos, e por meios de
superfícies ou objetos contaminados pela Covid-19.
Para Lima et al (2020 apud PEREIRA et al., 2020, p.4) atualmente, os
pesquisadores e profissionais da saúde, se depararam com um grande desafio, pois
os casos vem aumentando, e a doença ainda não possui o risco clínico definido,
como também ainda não tem informações precisa do padrão de transmissão,
letalidade, infectabilidade, e mortalidade. Não possui vacinas ou medicamentos
específicos disponíveis ainda.
Uma das primeiras estratégias adotadas foi o distanciamento social, a fim de
evitar aglomerações, deve no mínimo um metro e meio de distância entre as
pessoas, como também a proibição de eventos que possa haver aglomerações,
como escolas, universidades, shows, shoppings, academias esportivas entre outros
(REIS FILHO; QUINTO, 2020 apud PEREIRA et al., 2020, p.4).
Em situações extremas é adotado o isolamento social, onde que as pessoas
não podem sair de suas casas para não haver a proliferação do vírus. E casos de
pessoas suspeitas contaminadas devem ficar em quarentena por quatorze dias, que
é o período de incubação do SARS-CoV-2, o tempo necessário para o vírus de
manifestar no corpo das pessoas (OLVEIRA, 2020 apud PEREIRA et al., 2020, p.4).
Atualmente nesse cenário da pandemia da Covid-19, cabe ressaltar que
várias informações estão disponíveis, muitas vezes discordantes que torna favorável
para alterações comportamentais impulsionadoras de adoecimento psicológico,
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podendo ocasionar consequências na saúde mental grave (LIMA 2020 apud
PEREIRA et al., 2020, p.4).
Nesse contexto a saúde mental é essencial para a saúde. A definição de
saúde mental da Organização Mundial da Saúde “é um estado de bem estar no qual
um individuo realiza suas próprias habilidades, pode lidar com o estresse normal da
vida, trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir com a comunidade” (WHO,
2018c; GALDERISI et al. 2015 apud PEREIRA et al., 2020, p.5).
É essencial a saúde mental para a habilidade coletiva e individual, pois o ser
humano pensa, se emociona, interagem entre si, desfrutam da vida. A promoção, a
prevenção e a restauração da saúde mental são consideradas fundamentais para as
pessoas (WHO, 2018c apud PEREIRA et al., 2020, p.5).
E com a pandemia da Covid-19, pode afirmar que desencadeou um estado de
pânico social em nível global, e o isolamento social surgiu sentimentos de angústias,
medos e insegurança, que pode perdurar após o controle do vírus (HOSSAIN et al,
2020; PEREIRA et al., 2020, p.5).
E nesse contexto a Psicologia destaca-se por reunir fundamentação teóricaconceitual e evidencias científicas que possibilitam a aplicação e contribuindo na
compreensão dos aspectos psicológicos durante a pandemia da Covid-19. No
cotidiando das pessoas, comportamentos como ansiedade, medo, depressão e
pânico, mostram nos estudos atuais por causa da pandemia (HOMES et al, 2020;
JIAO et al. 2020 apud LINHARES; ENUMO, 2020, p.2).
Segundo Bronfenbrenner (2011 apud LINHARES, ENUMO, 2020, p. 4):
Eventos históricos podem alterar positiva ou negativamente o curso do
desenvolvimento humano, tanto do ponto de vista individual quanto
populacional. No momento histórico atual, em 2020, destaca-se que a
população mundial está enfrentando uma experiência adversa devido à
grave ameaça à sobrevivência provocada pela pandemia da COVID-19, que
vem testando os recursos e limites do ser humano. Pode-se entender que
esse evento adverso, de potencial contaminação em larga escala, sem
descoberta de medidas farmacológicas efetivas para deter essa pandemia,
provoca um contexto caótico e altamente estressor, que se reflete
sobremaneira no sistema familiar e no desenvolvimento das crianças.

Com a determinação do distanciamento social, que levou ao confinamento
doméstico considerando um enfrentamento dessa doença, trouxe vários desafios
para as famílias, como uma nova rotina, o trabalho remoto, a convivência próxima
por longos dias de tempo, a reorganização das atividades rotineiras, sobrecarga de
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trabalho, instabilidade no emprego ou o desemprego e consequentemente os
problemas financeiros, separação da família, falta de suporte muitas das vezes da
assistência social e comunitária à família, entre outros (LINHARES; ENUMO, 2020).
Também pode ser observado que com esses novos desafios, estão muitas
vezes potencializando problemas já existentes dentro da família, principalmente
naquelas que apresentam maior vulnerabilidade psicossocial, por estar vivendo em
condições adversas e com vários fatores de risco. Um exemplo é a violência
intrafamiliar que se agravou nesse período de distanciamento social (FÓRUM
BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA, 2020 apud LINHARES; ENUMO, 2020, p.5).
Segundo Holmes et al. (2020) e a Sociedade Brasileira de Pediatria (2020)
citados por Linhares e Enumo (2020, p.5):
Paralelamente, devido ao distanciamento social, as crianças não estão
frequentando a escola, que é um segundo microssistema essencial ao
desenvolvimento e aprendizagem. Além das grandes perdas do processo de
aprendizagem formal, as crianças estão sendo privadas da necessária
socialização com os pares, em que ocorrem aprendizados significativos
para o desenvolvimento humano, tais como: experiências lúdicas
compartilhadas, que implica em interações proximais face a face;
cooperação; convivência com as diferenças; compartilhamento de decisões;
enfrentamento de desafios; negociação de conflitos; adiamento de
gratificações; espera da sua vez; exercício controle de impulsos; entre
outras habilidades. No caso da Educação Infantil, tem-se a grande limitação
de não poder se realizada à distância e, no caso do Ensino Fundamental, o
fato de o aprendizado ser realizado exclusivamente à distância gera um
excesso do uso de telas, o que pode ser prejudicial ao desenvolvimento e
saúde das crianças.

Com a educação a distância se faz necessário de adaptações da estrutura e
do currículo, do engajamento de recursos tecnológicos e de comunicação. No caso
da Educação Infantil, a criança é privada de experiências concretas, de interações e
compartilhamento de um mesmo ambiente, na educação à distância (LINHARES;
ENUMO, 2020).
Em um mesossistema, percebem-se impactos negativos referentes ao suporte
à saúde e assistência social das crianças e famílias, construindo um ambiente
caótico pela falta de estrutura e organização (LINHARES; ENUMO, 2020).
Também deve ressaltar a influência do macrocontexto na vida dos indivíduos,
que é permeado pelas crenças, valores e tomadas de decisões conforme
Bronfenbrenner (2011) citado por Linhares e Enumo (2020). No caso da pandemia, e
considerando vários níveis governamentais, pode ser para o desenvolvimento das
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crianças e da família uma forma de proteção ou constituir um risco. Quanto mais
divergências durante as decisões para novas diretrizes e recomendações para
contenção da pandemia, mais turbulento, conflitivo e estressor torna-se para os
indivíduos. Percebe-se que os vários sistemas são estreitamente correlacionados
impactando de várias formas no desenvolvimento humano (LINHARES; ENUMO,
2020).
MATERIAIS E MÉTODOS
Segundo Lima e Mioto (2007), a pesquisa bibliográfica é uma forma de
procedimentos que busca por soluções referentes ao objeto de estudo. Para os
autores, esse método de pesquisa é uma dos mais visados atualmente.
Para Neves (1996), a pesquisa qualitativa tende a ser direcionada no decurso
do desenvolvimento, e não busca enumerar ou medir eventos e também não requer
instrumentos estatísticos para analise de dados, seu foco é abrangente, realiza a
obtenção de dados descritivos através do contato direto e interativo do pesquisador
com o objeto de estudo. Através das pesquisas qualitativas o pesquisador procura
entender os fenômenos segundo a perspectiva dos envolvidos da situação estudada,
e assim parte da interpretação dos fenômenos estudados.
Também a pesquisa se desenvolveu pela análise documental através do
relatório de estágio curricular supervisionado obrigatório em Psicologia Escolar II do
curso de Psicologia da Universidade do Contestado UnC, sobre a arientação da
professora do referido estágio.
Segundo Cellard (2008 apud SÁ SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p.2), a
análise documental possibilita a observação do processo de maturação ou de
evolução das pessoas, grupos, conceitos, comportamentos, conhecimentos,
práticas, etc.
A utilização da análise documental para Kripka, Scheller e Bonotto (2015, p.
3), é “a pesquisa documental, que utiliza, em sua essência: documentos que não
sofreram tratamento analítico, ou seja, que não foram analisados ou sistematizados”.
Então o desafio para o pesquisador é de selecionar, tratar e interpretar as
informações contidas no documento.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
O projeto de intervenção foi trabalhado dentro da modalidade online e
presencial diante ao contexto da pandemia da Covid-19. Uma das intervenções foi
sobre a campanha do setembro amarelo, realizou-se o mural de conscientização do
tema para a prevenção do suicídio e foram elaborados pacotinhos com sementes de
girassóis e distribuídos para as famílias que tinham alunos matriculados na escola.
Segundo Oliveira (2020), o suicídio é caracterizado como algo complexo, e
pode acontecer através de vários fatores, como biológico, psicológico, social,
filosófico e antropológico, que não dispões de uma explicação universal. Por isso da
importância de realizar movimentos de conscientização, apresentando o tema e
valorizando a vida.
Para Araújo et al. (2020), o suicídio pode ser entendido com um problema
grave dentro da rede pública e com isso gerar impactos financeiros, econômicos e
sociais para a sociedade. O autor citado apresenta que podem existir vários fatores,
como doenças mentais e questões sociais, como violência, estresse, estilo de vida
entre outros.
Segundo Bezerra e Silva (2019), em 2015 surgiu a campanha do setembro
amarelo com o intuito de conscientizar a população para a prevenção do suicídio e
alertar a população acerca dessa problemática. O mês escolhido para promover a
campanha, foi porque dia 10 de setembro é o dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.
Com a campanha do setembro amarelo na escola, e trabalhado a valorização
da vida através do gesto de entregar sementes de girassóis, foi motivador para que
as crianças plantassem com seus pais ou responsáveis as sementes e pudessem
aprender a cuidar da planta e no final ela desabrochar e virar uma linda flor.
Com essa intervenção realizada na escola, obteve-se resultados positivos.
Após a entrega das sementes, no decorrer daquela semana, vários pais vieram
procurar a escola para pedir mais sementes para plantarem, também alguns pais
tiraram fotos, gravaram vídeos das crianças realizando a tarefa.. Foi emocionante
para a estagiária receber esses feedbacks e perceber que com essa atividade pode
alcançar de forma positiva várias famílias que realmente puderam dar vida para as
sementes de girassóis e vivenciaram momentos com seus filhos.
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Foi trabalhando também sobre a gratidão, e para Emmons; Mccullough (2003,
apud PIETA; FREITAS, 2009, p.4) em vários estudos, foi verificado que houve
aumento de resiliência, saúde física e a qualidade de vida diária, através de
sentimentos de gratidão.
A estagiária propôs para que os funcionários que estavam presentes na
escola a escreverem uma carta para si mesmo de agradecimento, para agradecer
pelo ser humano que são, por estarem ali naquele momento, pela pessoa que se
tornaram, etc, para utilizar a gratidão consigo mesmo.
Segundo Emmons; Mccullough (2003, apud PIETA; FREITAS, 2009, p.4)
concluíram que com a gratidão as pessoas demostram mais estados mentais
positivos, ficam mais entusiasmadas, mais atentas e cuidadosas com os outros.
Essa atividade desenvolvida trouxe lágrimas de emoções durante a escrita da
carta. A estagiária observou que alguns funcionários se emocionaram enquanto
escreviam, e no momento de compartilhamento de seus sentimentos quando
estavam desenvolvendo a carta. No fechamento da atividade, os funcionários
demostraram gratos a estagiária pelo memento que tiveram, eles falaram que foi
importante olhar para dentro e perceber quanta coisa boa eles tem e quantas
dificuldades superaram, e com a chegada da pandemia eles estavam esquecendo
de quão fortes são, para superar tudo isso.
Segundo Pieta e Freitas (2009) se faz necessário realizar mais pesquisas
sobre a gratidão, pois estimula o comportamento moral e na constituição da
moralidade pode ser um fator importante.
A estagiária de psicologia também desenvolveu atividades e relaxamentos,
que percebeu ao longo do estágio que os funcionários demostraram ansiedade com
o momento presente e futuro por causa da pandemia da Covid-19, então a estagiária
durante outras atividades grupais, incluiu o relaxamento.
Para Esch, Stefano (2010), Neborsky, Lewis (2011 apud WILLHELM;
ANDRETTA; UNGARETTI, 2015, p. 80), com a ansiedade o corpo se comporta de
forma adaptativa a tal emoção, os nervos do sistema nervoso ativam os músculos
voluntários gerando uma tensão corporal.
Segundo Esch, Stefano (2010 apud WILLHELM; ANDRETTA; UNGARETTI,
2015, p. 80), o sistema nervoso autônomo (SNA) internamente prepara o corpo,
realizando alterações na pressão sanguínea, na frequência cardíaca e respiratória.
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Para Esch, Stefano (2010) e Neborsky, Lewis (2011 apud WILLHELM;
ANDRETTA; UNGARETTI, 2015, p. 80), o SNA apresenta duas divisões, o sistema
nervoso autônomo simpático que prepara o sujeito para luta ou fuga quando
acionado, e o sistema nervoso autônomo parassimpático que regula o corpo que o
sujeito possa descansar ou digerir, e quando acionado a pressão sanguínea,
frequência respiratória e cardíaca é diminuída.
Segundo Serra (2002 apud BORGES; FERREIRA, 2013, p. 2), a redução do
stress pode ser realizada através da alteração da relação do sujeito com o
acontecimento, do desenvolvimento das aptidões e das ferramentas que o sujeito.
Borges e Ferreira (2013) apresentam que o exercício físico, o controle do
peso e o convívio social podem auxiliar na melhoria do stress. E o relaxamento pode
ser uma estratégia para o controle do stress.
Segundo Payne (2002 apud BORGES; FERREIRA, 2013, p. 2), o relaxamento
é utilizado para a diminuição da tensão. E a estagiária utilizou o relaxamento para
diminuir a tensão que foi observado do dado momento.
O relaxamento pode ser iniciado a partir que a pessoa estiver disposta a
aprender a técnica. Deve ser realizado em um local tranquilo, confortável, com
temperatura adequada, em grupo ou individual, e com roupas confortáveis (SERRA,
2002, VASQUEZ, 2001 apud BORGES; FERREIRA, 2013, p. 2).
Uma das técnicas mais antiga é o relaxamento progressivo de Jacobson, e
Vásqez (2001 apud BORGES; FERREIRA, 2013, p. 2) apresenta que:
Essa técnica consiste num procedimento que visa conseguir a redução dos
níveis de ativação, mediante uma diminuição progressiva e voluntária da
contração muscular. O seu objetivo é dotar a pessoa de habilidades para
controlar a sua própria ativação fisiológica e confrontar as situações qu
provocam stress e ansiedade. Com a execução desta técnica “muitos
indivíduos poderiam beneficiar ao adquirir a habilidade de relaxar para gerir
diferentes situações estressantes na sua vida diária.

A técnica de relaxamento progressivo de Jacobson, vai além do espaço,
ambiente, ela determina que o sujeito possua características que possibilitam a sua
aprendizagem e a continuidade da sua atividade. Precisa iniciar explicando a técnica
e seu objetivo (BORGES; FERREIRA, 2013).
Após realizado o relaxamento com os funcionários, foi possível perceber que
eles estavam menos tensos e não apresentavam estar ansiosos, eles falaram estar
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tranquilos e puderem vivenciar um momento prazeroso. Com essa técnica,
possibilitou a redução da ansiedade para realizar as atividades seguintes propostas
pela estagiária.
Foi trabalhado com a Psicologia Positiva, muito pertinente no momento atual
com a pandemia da Covid-19. Foi disponibilizado um vídeo de como ter saúde
mental e bem estar na pandemia.
Segundo Waters (2011 apud CINTRA; GUERRA, 2017, p. 3), cada vez mais a
atenção e compreensão da promoção do bom funcionamento dentro de instituições
está sendo valorizada, podendo oferecer a visão integral do sujeito e da sociedade.
Para Pocinho e Perestrelo (2011 apud CINTRA; GUERRA, 2017, p. 3), isso se
deu através do movimento da Psicologia Positiva, que promove o estudo do que
funciona, ou seja, características humanas, sociais e institucionais que promovem o
bem estar psicológico e físico.
Segundo Gable e Haidt (2005); Seligman e Csikszentmihalyi (2000) citado por
Cintra e Guerra, (2017, p. 3) a Psicologia Positiva pode ser determinada de maneira
abrangente, como o estudo científico dos aspectos e experiências positivas do
sujeito, bem como suas potencialidades e motivações.
No vídeo trabalho o bem estar com o título “Faz bem, estar bem”, a estagiária
explicou os principais eixos da Psicologia Positiva, e como obter o bem estar nesse
momento pandêmico, como ter relacionamentos positivos, a importância da gratidão,
em por mais que estejamos vivenciando um momento marcante e difícil, buscar
olhar com outros olhos para a realidade, talvez buscar um sentido para tudo isso,
aprender algo, tirar algo bom disso tudo.
Segundo Souza e Ribeiro (2020), com a pandemia que afetou o mundo todo,
despertou vários pensamentos negativos e de desesperança nas pessoas que não
consegue pensar em um futuro promissor. As autoras acreditam que ser otimista em
situações como essa que estamos experienciando, contribui para soluções de
problemas e planejamento para controlar os fatores estressores. Quando o sujeito
pensa negativo, tende a acreditar que esses eventos ruins durarão muito tempo e
até mesmo que não terá soluções. Já as pessoas otimistas pensam de maneiras
opostas, que será passageiro e que vai passar.
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Com a intervenção do vídeo realizada pela estagiária, propôs aos professores
que estavam em casa nesse momento, aprender um pouco da Psicologia Positiva e
como olhar a realidade de forma diferente, sem deixar a angústia tomar conta.
A estagiária acredita que o vídeo disponibilizado para os professores foi
importante para apresentar outras formas de olhar o mundo, de possibilitar uma
promoção de bem estar mesmo na pandemia que assola o mundo todo.
Segundo Souza e Ribeiro (2020), ressaltam que cabe ao ser humano se
responsabilizar e encontrar maneiras de resolver problemas, e as pessoas otimistas
buscam estratégias como apoio espiritual, emocional e relacional.
Para Souza e Ribeiro (2020, p. 67) apontam que:
A mente humana tem tendência a focar mais em fatos negativos em
detrimento dos positivos, e essa tendência se origina da própria evolução do
ser humano. No começo da história da humanidade, o homem era muito
vulnerável diante de tantos animais perigosos e no meio da natureza
selvagem. Com o tempo, o cérebro foi entendendo que, em uma mesma
situação, era mais importante se preocupar com o perigo do que contemplar
a natureza. Em resumo, a estrutura do nosso cérebro foi se adaptando a
prestar mais atenção ao negativo do que no positivo.

E com a Psicologia Positiva é possível treinar o cérebro a ser mais otimista. E
como praticar o otimismo? Segundo Souza e Ribeiro (2020), buscar construir uma
rotina, ter hábitos alimentares saudáveis são alguns exemplos que podem auxiliar
nesse momento.
A estagiária frisou a importância de estabelecer uma rotina, como muitos
professores estão trabalhando de forma remota em casa, ter uma rotina é importante
para não sobrecarregar e não perder o foco. Também realizar exercícios físicos em
casa, de encontrar formas para fazer atividades físicas, de fazer o que gosta, como
por exemplo, cozinhar, dançar, pintar, realizar jogos com a família, brincar com os
filhos, ou seja, realizar atividades que possam estar promovendo bem estar para a
família que se encontra em casa. É importante ser criativo e desenvolver atividades
juntamente com as pessoas que são importantes para nós.
Foi

trabalhado

também

algumas

técnicas

da

Terapia

Cognitivo

Comportamental (TCC), como a técnica da roda da vida, definição do legado e
blindagem mental, técnicas voltadas ao autoconhecimento, a possíveis tomadas de
decisões, e a aprendizagem.
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Segundo Nogueira et al, (2017), a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC),
desenvolvida por Aeron Beck em 1960, é uma abordagem da psicologia que
possibilita a redução de reações emocionais excessivas e os comportamentos
desadaptativos,

promovendo

a

modificação

de

pensamentos

e

crenças

disfuncionais.
Para Nogueira et al, (2017), a teoria de Beck acredita que é a forma como as
pessoas interpretam e pensam sobre os fatos de situações, gerando ansiedade,
tristeza ou raiva, e não é a situação em si que determina o que as pessoas sentem
ou se comportam.
Segundo Nogueira et al, (2017, p.3):
Essa abordagem tem sido empregada em diversas práticas e modalidades
de intervenção coletiva e/ou individual. Sua eficácia tem sido investigada e
comprovada por vários estudos, sendo ampliada sua aplicabilidade em
diversos contextos para as atividades de promoção de saúde nas áreas
clínicas, coletivas, escolares. Dessa forma, a TCC apresenta vantagens no
tratamento de vários transtornos psicológicos, principalmente por ser
indicada em casos de co-morbidade, em grupo e associada a tratamento
farmacológico.

As técnicas aplicadas possibilitam um possível autoconhecimento e reflexões
sobre a vida dos funcionários, através dos feedbacks deles durante o fechamento de
cada intervenção.
Houve vários momentos de acolhimento realizado, de escuta qualificada, de
risos e lágrimas dos funcionários. Foi vivenciado um período de transformações e de
realizações conforme feedbacks dos funcionários.
Após as intervenções, aplicou-se um questionário desenvolvido pela
ferramenta do Google Forms, para ter uma avaliação referente às atividades
desenvolvidas dentro do contexto escolar.
E através dos gráficos ficou claro que todas as pessoas que responderam o
questionário gostaram das intervenções, e aprenderam com as atividades propostas.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, foi possível perceber as intervenções realizadas pela
estagiária do curso de Psicologia, que foram assertivas e obtiveram resultados
positivos e satisfatórios com os funcionários, proporcionando o autoconhecimento,
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um ambiente saudável e positivo, o olhar da individualidade de cada um, a
importância de ter pensamentos positivos e de blindar a mente para situações ruins
ou que cause desconforto.
Também percebeu o impacto na saúde mental com a pandemia da Covid-19
dentro das famílias e para as crianças e como os profissionais de psicologia podem
auxiliar na prevenção e promoção de saúde mental utilizando de ferramentas e de
técnicas com fundamentos científicos, possibilitando um ambiente saudável.
A importância também dos profissionais, tanto da área da saúde como da
educação, de se reinventar nesse contexto, diante a tantos desafios e obstáculos, se
adaptação, estrutura e de organização.
Com isso, percebeu-se também a importância da Psicologia dentro da escola,
e o quanto é essencial e faz a diferença. A profissão da Psicologia precisa ser
valorizada cada vez mais em todos os contextos, possibilitando a ampliação de
conhecimentos e aprendizagens.
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APLICAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS PARA A APRENDIZAGEM NA
SEGUNDA INFÂNCIA: VIVÊNCIAS NO ESTÁGIO DE PSICOLOGIA ESCOLAR
Erica Eloisa Paulitisky5
Jaquelini Conceição6
RESUMO
É na infância que surge a vontade de brincar e através do lúdico é possível trazer o
mundo para a realidade infantil, permitindo a imaginação da criança, o processo de
recriar, associar e descobrir. Enquanto a criança brinca, acontece o desenvolvimento
físico, psíquico e social, esta prática está assegurada pela Base Nacional Comum
Curricular (BNCC, 2017), que garante 6 direitos de aprendizagem infantil, tendo:
conviver, brincar, participar, explorar, comunicar e conhecer-se. Portanto, a
brincadeira auxilia nas atividades de vida diária como organização de rotinas,
convivências diárias, compreensão do contexto e outras infinitas possibilidades.
Ademais, um brinquedo pode se transformar em ferramenta facilitadora para que a
aprendizagem ocorra. O lúdico deve ser usado por educadores como um meio de
provocar uma aprendizagem mais dinâmica e mais significativa pois é por meio de
jogos e brincadeiras que ocorrerá o desenvolvimento integral das potencialidades da
criança.
Palavras-Chave: Jogos. Desenvolvimento. Educadores. Criança. Educação Infantil.
ABSTRACT
It is in childhood that the desire to play arises and through play it is possible to bring
the world to the child's reality, allowing the child's imagination, the process of
recreating, associating and discovering. While the child plays, physical, psychological
and social development takes place, this practice is ensured by the current National
Common Curricular Base (BNCC) 2019, which guarantees 6 children's learning
rights, having: to live, play, participate, explore, communicate and know up.
Therefore, play helps in activities of daily living such as organizing routines, daily
living, understanding the context and other infinite possibilities. In addition, a toy can
become a facilitating tool for learning to occur. Playfulness should be used by
educators as a means of provoking a more dynamic and more meaningful learning
because it is through games and games that the full development of the child's
potential will occur.
Keywords: Games. Development. Educators. Child. Child education.
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INTRODUÇÃO
A metodologia lúdica proporciona de uma forma prazerosa o desenvolvimento
da aprendizagem bem como, estabelece relações cognitivas com as experiências
vivenciadas. Segundo Lopes (2006), brincar é uma das atividades fundamentais
para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde
muito cedo, poder se comunicar por meio de gestos, sons e, mais tarde, representar
determinado papel na brincadeira, faz com que ela desenvolva sua imaginação. Nas
brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais
como atenção, a imitação, a memória, a imaginação. Amadurecem também algumas
capacidades de socialização, por meio da interação, da utilização e da
experimentação de regras e papéis sociais.
Segundo Chateau (1997, p. 54), “o ato de brincar é o ato característico da
infância e que a infância não existe sem o brincar, pois, o brincar é inato. A criança
tem como objetivo a própria ação do brincar, não importando o seu resultado”. É
possível utilizar este ato que é natural da criança para obtermos resultados positivos
no processo de ensino-aprendizagem, utilizando o brincar como uma ferramenta
para estímulos educacionais.
Os jogos e brincadeiras são importantes ferramentas que auxiliam na
educação para o desempenho escolar, devendo ser utilizados de forma permanente,
pois sua subjetividade desperta interesse e prazer ao mesmo tempo. Por meio de
uma aula lúdica, o aluno é estimulado a desenvolver sua criatividade e não a
produtividade, sendo sujeito do processo pedagógico. Através da brincadeira o aluno
desperta o desejo do saber, a vontade de participar e a alegria da conquista.
Quando a criança percebe que existe uma sistematização na proposta de uma
atividade dinâmica e lúdica, a brincadeira passa a ser interessante e a concentração
do aluno fica maior, assimilando os conteúdos com mais facilidades e naturalidade
(KISHIMOTO, 1994).
Segundo Vygotsky (1987), a aprendizagem e o desenvolvimento estão
relacionados, pois as crianças se inter-relacionam com o meio objeto e social,
internalizando o conhecimento advindo de um processo de construção. Ao brincar a
criança se relaciona com outras crianças, sendo capaz de aprender a trabalhar
individualmente e em grupo.
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Através da vivência de estágio Curricular Obrigatório em Psicologia Escolar
em uma escola localizada no planalto norte catarinense, realizou-se após
levantamento de demanda a confecção de jogos lúdicos e, recreação de professores
e alunos neste momento de pandemia da COVID-19. Diante disso, e com a
compreensão de que atividades lúdicas direcionadas no contexto escolar são
recursos facilitadores para uma aprendizagem efetiva e significativa.
O presente artigo tem como objetivo apresentar as atividades lúdicas como
metodologia facilitadora na aprendizagem das crianças. Neste artigo ressalta-se um
breve histórico do lúdico, o brincar, a atividade lúdica como facilitadora da
aprendizagem, o lúdico como recurso na aprendizagem e desenvolvimento infantil,
os jogos como instrumentos de ativação neuropsicológica e o valor cultural das
brincadeiras.
MATERIAIS E MÉTODOS
O artigo apresenta como metodologia a pesquisa bibliográfica e pesquisa
estudo de caso.
A pesquisa bibliográfica de acordo com Fonseca (2002), é feita a partir do
levantamento de referências teóricas que já foram analisadas e publicadas por meio
de escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos e páginas de websites.
Qualquer trabalho científico é iniciado com uma pesquisa bibliográfica que permite o
pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o referente assunto. Existem
pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica,
procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações
ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a
resposta.
O estudo de caso é um método de pesquisa que utiliza, geralmente, dados
qualitativos, coletados a partir de eventos reais, com o objetivo de explicar, explorar
ou descrever fenômenos atuais inseridos em seu próprio contexto. Caracteriza-se
por ser um estudo detalhado e exaustivo de poucos, ou mesmo de um único objeto,
fornecendo conhecimentos profundos (EISENHARDT, 1989; YIN, 2009).
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste item apresenta-se os resultados da pesquisa bibliográfica bem como o
detalhamento da experiência de estágio que aqui está considerado como estudo de
caso.
BREVE HISTÓRICO DO LÚDICO
Em relação à origem das atividades lúdicas, há registros de suas primeiras
referências aproximadamente 3.000 A.C. Kishimoto afirma que:
As brincadeiras e os brinquedos não nasceram como tais. Surgem de
práticas de adultos, de rituais religiosos, astrológicos, relações com a magia,
representações sobre a natureza, os espíritos, a vida e a morte, e parte de
romances, poemas e narrativas. Muitos preservam-se até os tempos atuais
e aparece em diversas situações (KISHIMOTO, 2014, p. 88).

O lúdico surge em qualquer movimento que gera prazer e diversão, de forma
que o praticante aproveite aquele momento promovendo mudanças e buscando
novas aprendizagens.
Na história antiga há relatos de que o ato de brincar era desenvolvido por toda
a família. Uma atividade lúdica é uma atividade de entretenimento, que dá prazer e
diverte as pessoas envolvidas, para Santos (2012) o lúdico é reconhecido como
elemento essencial para o desenvolvimento das várias habilidades em especial a
percepção da criança. Refere-se a uma dimensão humana que evoca os
sentimentos de liberdade e espontaneidade de ação, desta forma o conceito de
atividades lúdicas está relacionado com jogos e com o ato de brincar.
Segundo Kishimoto (2014), povos de múltiplos lugares do mundo utilizam o
brincar como forma de resiliência, para empoderar crianças e adultos que sofrem os
impactos das guerras, de desastre naturais como terremotos e tsunamis, o
abandono de crianças e mulheres ou de políticas sociais autoritárias que não focam
o bem-estar do ser humano. O lúdico proporciona momentos de afetividade entre as
crianças tornando prazeroso o processo de ensino-aprendizagem, criando condições
mentais para a resolução de problemas mais complexos.
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Visando o desenvolvimento integral da criança, cada vez mais os
especialistas da Educação Infantil atentam para o fato que através do brincar as
crianças constroem sua afetividade e fazem suas descobertas da sua própria
maneira de ser (BRENNAND, 2009).
É através da brincadeira que a criança constrói o seu imaginário, reconhece e
reproduz o seu cotidiano, raciocina, descobre, persiste, aprende a perder
percebendo que haverá novas oportunidades para ganhar, o lúdico provoca
estímulos nas crianças, explorando seus sentidos vitais, operatórios e psicomotores,
propiciando o desenvolvimento completo das suas funções cognitivas. Segundo
Navarro (2009) brincar é preciso, é por meio dele que as crianças descobrem o
mundo, se comunicam e se inserem em um contexto social.
Contudo, o brincar é importante na construção do conhecimento, desenvolve
a linguagem, os jogos oportunizam e favorecem a superação, desenvolve a
solidariedade introduzida no compartilhamento dos brinquedos e dos jogos.
Conforme Kishimoto (2014), o brincar torna-se um dos temas importantes da
contemporaneidade

capaz

de

quebrar

fronteiras

de

diferentes

áreas

do

conhecimento.
O BRINCAR: UMA ORIENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
(BNCC)
Conforme as competências gerais da BNCC e de acordo com os eixos
estruturantes da educação infantil as interações e as brincadeiras devem ser
asseguradas em seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento – conviver,
brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se – para que as crianças tenham
condições de aprender e se desenvolver (BNCC, 2017).
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil
(DCNEI), em seu Artigo 9º, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa
etapa da Educação Básica são as interações e a brincadeira, experiências nas quais
as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas
ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita
aprendizagens, desenvolvimento e socialização (BRASIL, 2009). A interação durante
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o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens
e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças.
Quando a criança nasce, ela ainda não sabe brincar, precisa aprender através
das interações com adultos e outras crianças. Através deste processo, é possível
identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a
resolução de conflitos e a regulação das emoções. Ela descobre através do contato
com objetos e brinquedos, diferentes formas de brincar. Para Vigotsky (2007), a
criança ao nascer já está imersa em um contexto social e a brincadeira se torna
importante para ela justamente na apropriação do mundo, na internalização dos
conceitos desse ambiente externo à ela.
Na visão de Maluf (2003), o brincar proporciona a obtenção de novos
conhecimentos, desenvolve habilidades de forma natural e agradável. Ele é uma das
necessidades básicas da criança, é essencial para um bom desenvolvimento motor,
social, emocional e cognitivo.
Para Vigotsky (2007), o brincar é satisfazer as necessidades com a realização
de desejos que não poderiam ser prontamente satisfeitos. Para este mesmo autor, o
brinquedo seria um mundo ilusório, em que qualquer desejo pode ser concretizado.
Para Cunha (1994), o brincar é uma característica primordial na vida das
crianças, porque é bom, é gostoso e dá felicidade em todos esses momentos das
brincadeiras.
Através da brincadeira a criança aprende a lidar com o mundo, forma sua
própria identidade, experimenta sentimentos bons como o amor, ruins como o medo
e a insegurança, sentimentos esses presentes na vida cotidiana. De acordo com
Brougère (2002) o brincar não pode ser separado das influências do mundo, pois
não é uma atividade interna do indivíduo, mas é dotado de significação social. Para
o autor a criança é um ser social e aprende a brincar mediando a construção do
conhecimento através do lúdico, pode-se adquirir uma educação de qualidade e que
consiga ir ao encontro dos interesses e necessidades da criança.
Atuando como mediadores, os professores poderão ajudar as crianças a
descobrirem suas verdades, seus temores, suas alegrias, seus gestos, suas
vontades e assim vê-las vislumbrar novos horizontes do saber, do sentir e do ser
criança (MALUF, 2003, p. 14).
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O conhecimento adquirido a partir de experiências vividas se torna
significativo, explorando e envolvendo os pequenos em seu próprio mundo
imaginário. A criança é curiosa e imaginativa, está sempre experimentando o mundo
e precisa explorar todas as possibilidades, pois, ela adquire experiência brincando.
Participar de brincadeiras é uma excelente oportunidade para que a criança viva
experiências queiram ajudá-la a amadurecer emocionalmente e aprender uma forma
de convivência mais rica (MALUF, 2003, p. 21).
“Através do brincar a criança prepara-se para aprender” (MALUF, 2003, p.
21). O ato de brincar é um estímulo, dessa maneira a criança está aprendendo de
forma natural e espontânea. O educador deverá aproveitar toda a riqueza que o
lúdico oferece, envolvendo a fantasia do brincar a favor do conhecimento. Segundo
o mesmo autor, “o brincar sempre foi e sempre será uma atividade espontânea e
muito prazerosa, acessível a todo ser humano, de qualquer faixa etária, classe social
ou condição econômica” (MALUF, 2003, p. 17).
Os professores, aos poucos, estão buscando informações e enriquecendo
suas experiências para entender o brincar e como utilizá-lo para auxiliar na
construção do aprendizado da criança. Quem trabalha na educação de crianças
deve saber que podemos sempre desenvolver a motricidade, a atenção e a
imaginação de uma criança brincando com ela. O lúdico é parceiro do professor
(MALUF, 2003, p. 29).
Pode-se dizer que a Educação Infantil e o lúdico se completam, pois o brincar
está diretamente ligado à criança, a recreação é parte integrante da rotina diária e
ficar fora deste momento é impossível para os pequenos, porque “além de muitas
importâncias o brincar desenvolve os músculos, a mente, a sociabilidade, a
coordenação motora e além de tudo deixa qualquer criança feliz” (MALUF, 2003, p.
19).
Contudo, o brincar não pode ser visto apenas como um passa tempo, mas
como uma atividade fundamental para o dia a dia de qualquer criança. Segundo
Vigotsky (1994) brincar é coisa séria, também, por que na brincadeira não há
trapaça, há sinceridade e engajamento voluntário e doação. Brincando nos
reequilibramos, reciclamos nossas emoções e nossa necessidade de conhecer e de
se reinventar.
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A ATIVIDADE LÚDICA COMO FACILITADORA DA APRENDIZAGEM
Vygotsky (1998) desenvolve sua teoria e afirma que a aprendizagem acontece
em dois níveis: nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento
potencial, e a distância entre os dois níveis de desenvolvimentos chamamos de zona
de desenvolvimento proximal, conforme o quadro 1, primeira coluna se refere ao
nível de desenvolvimento e a segunda coluna ressalta as características.
Quadro 1 – Características do nível de desenvolvimento real e potencial
Nível de desenvolvimento
Características
Real
A criança é capaz de realizar por si própria, sem ajuda do outro
Proximal
São estímulos para se chegar ao desenvolvimento potencial
Potencial
O que a criança faz com o auxílio de um adulto
Fonte: Vygotsky (1984).

Vygotsky construiu o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal que é a
distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através
da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial,
determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto
(VYGOTSKY, 1984). Esse conceito é importante pois possibilita delinear o futuro
imediato da criança e seu estado dinâmico de desenvolvimento.
Vygotsky acreditava que a noção de zona de desenvolvimento proximal já
estava presente no bom senso do professor quando ele planejava seu trabalho.
Assim ele insistia na importância da educação pensar o desenvolvimento da criança
de forma prospectiva e, não retrospectiva, como era feito (BOCK; FURTADO,
TEIXEIRA, 2008).
Para Kishimoto (2003), o trabalho pedagógico poderá utilizar os jogos
educativos como recurso didático-pedagógico, promovendo a aprendizagem e
desenvolvendo todas as potencialidades e habilidades nos alunos. Porém, o jogo
deve ser exercitado de uma forma construtiva tendo como finalidade o
desenvolvimento de capacidades físicas e intelectuais e a socialização.
Para Santos (2010), o desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a
aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa
saúde mental, prepara para um estado interior fértil, facilita os processos de
socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento. Sendo assim,
o ambiente escolar é o lugar onde a ação pedagógica desencadeia o processo de
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ensino aprendizagem, através da mediação do professor como agente que irá
auxiliar na zona de desenvolvimento proximal do aluno.
Segundo Vygotsky, a escola pensa a criança e planeja o ensino de forma
retrospectiva por considerar, como condição para a aprendizagem, o nível de
desenvolvimento já conquistado pela criança (BOCK;, FURTADO; TEIXEIRA, 2008).
Conforme os autores, o bom ensino é aquele que se volta para as funções
psicológicas emergentes potenciais e, pode ser naturalmente estimulado pelo
contato com os colegas que já aprenderam determinado conteúdo (BOCK,
FURTADO; TEIXEIRA, 2008).
Entretanto para Vygotsky, as relações entre aprendizagem e desenvolvimento
são indissociáveis. O indivíduo, imerso em um contexto cultural, tem seu
desenvolvimento movido por mecanismo de aprendizagem acionados externamente
(BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2008). A partir dessas concepções, a escola tornase um novo lugar, um espaço que deve privilegiar o contato social entre seus
membros e torná-los mediadores da cultura.
O LÚDICO COMO RECURSO NA APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
Segundo Haetinger (2004) as atividades lúdicas são aquelas que geram a
imaginação e principalmente as transformações do sujeito em relação ao seu objeto
de aprendizagem. Segundo Campos (1986) a ludicidade poderia ser a ponte
facilitadora da aprendizagem se o professor pensar e questionar-se sobre a sua
forma de ensinar, pois desta maneira, pode-se relacionar a utilização do lúdico como
um fator motivante de qualquer tipo de aula.
A escola deve defender o “brincar” em todas as suas formas pois as
brincadeiras devem ser encaradas como um meio, um direito e um dever da criança.
E de acordo com Kishimoto (2001) é preciso resgatar o direito da criança à uma
educação que respeite seu processo de construção do pensamento, que lhe permita
desenvolver-se nas linguagens expressivas do jogo, do desenho e da música. Estes,
como instrumentos simbólicos de leitura e escrita de mundo, articulam-se ao sistema
de representação da linguagem escrita, cuja elaboração mais complexa exige
formas de pensamento mais sofisticadas para sua plena utilização.
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Os jogos e as brincadeiras procuram despertar o interesse da criança gerando
maior participação e interação entre os alunos e o conhecimento, pois, o lúdico vem
com a intenção de promover um desenvolvimento integral da criança. Conforme os
ensinamentos de Friedmann:
É fundamental tomar consciência de que a atividade lúdica infantil fornece
informações elementares a respeito da criança: suas emoções e forma
como interage com seus colegas, seu desempenho físico-motor, seu estágio
de desenvolvimento, seu nível linguístico, sua formação moral
(FRIEDMANN 1996, p. 14).

O brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e
social, pois, através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona
ideias, estabelece relações lógicas, desenvolve a expressão oral e corporal, reforça
as habilidades sociais, reduz a agressividade, integra-se a sociedade e constrói o
seu próprio conhecimento (SANTOS, 1997).
De acordo com Haetinger (2004, p. 9):
[...] o jogo do ponto de vista educacional deve responder aos interesses da
criança, e proporcionar a oportunidade da criança transformar o jogo,
permitindo, assim, a participação e ainda possibilitar avaliação do conteúdo
e atuação das crianças durante a atividade.

O educador deverá proporcionar momentos de participação dos alunos para
que estes possam avaliar o conhecimento e trocar informações de modo que
possam ampliar, rever e reformular suas hipóteses. Segundo Altet (1997, p. 52), “o
papel do professor é fazer aprender melhor, através da organização de um ensino
que respeite as fases e a lógica da aprendizagem, para ajudar os alunos a tomar
consciência daquilo que supõe aprender”.
“Portanto, o equilíbrio necessário à existência do jogo educativo deve
combinar a ação pedagógica intencional com a ação voluntária das crianças”
(KISHIMOTO, 1994, p. 19). A brincadeira exerce uma situação importante de
aprendizagem a ser valorizada e incentivada, com a brincadeira as crianças têm a
oportunidade de conferir novos significados aos elementos da realidade que
vivenciam em seu dia a dia, podendo expressar sua forma particular de
compreendê-lo.
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OS JOGOS COMO INSTRUMENTOS DE ATIVAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA
A primeira infância para Piaget, é marcada pela fase pré-operatório (2 a 7
anos) que permite a maturação fisiológica e o desenvolvimento da coordenação
motora fina. A segunda infância é caracterizada pelo período das operações
concretas (7 a 11 ou 12 anos) onde a capacidade de reflexão é exercida a partir de
situações concretas (BOOK; FURTADO; TEIXEIRA, 2008).
Nesta fase, a brincadeira e o jogo desempenham funções psicossociais,
afetivas e intelectuais básicas, no processo de desenvolvimento infantil. O jogo se
apresenta como uma atividade dinâmica que satisfaz a necessidade de uma criança.
Na visão de Huizinga (2000), o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária,
exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo
regras livremente consentidas e obrigatórias, acompanhado de um sentimento de
tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente do dia a dia (HUIZINGA,
2000).
De acordo com Almeida (2005), a brincadeira se caracteriza por alguma
estruturação e pela utilização de regras. A brincadeira é uma atividade que pode ser
tanto coletiva quanto individual. Na brincadeira, a existência das regras não limita a
ação lúdica, a criança pode modificá-la, ausentar-se quando desejar, incluir novos
membros, modificar as próprias regras, enfim, existe maior liberdade de ação para
as crianças.
Os jogos também se relacionam à incorporação e representação de papeis.
Os jogos são uma forma tipicamente humana de brincar envolvendo a ritualização
de papéis e a regulação de determinados cenários. Nos jogos as sequências
imprevisíveis características das brincadeiras são transformadas em um ciclo
repetitivo e ritualizado de ação com início, meio e fim. Em conjunção com este
processo, a alternação informal de papéis característica da brincadeira é
transformada em uma alternação regularizada entre competidores e grupos. Jogos
diferem de outras formas de brincar por requererem que ao menos um dos
jogadores tenha a concepção do cenário, das regras, de suas sanções, e que o
outro jogador tenha a habilidade cognitiva para seguir as regras (PONTES;
MAGALHÃES, 2002, p. 136).
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Na visão de Vygotsky:
Se ignoramos as necessidades da criança e os incentivos que são eficazes
para colocá-la em ação, nunca seremos capazes de entender seu avanço
de um estágio do desenvolvimento para outro, porque todo avanço está
conectado com uma mudança acentuada nas motivações, tendências e
incentivos (VYGOTSKY, 1991, p. 105).

Segundo Vygotsky (1991), o estudo do desenvolvimento infantil pelo
brinquedo significa, determinar o processo de maturação das necessidades da
criança, visto ser impossível ignorar que a criança satisfaz certas necessidades num
brinquedo.
Durante a idade pré-escolar, as habilidades das crianças são valorizadas a
partir do brinquedo, do jogo e da imaginação delas. Segundo o autor, ao brincar, a
criança, está sempre acima da própria idade, acima do seu comportamento diário,
maior do que é na realidade. Sendo assim, quando a criança imita os mais velhos
nas suas atividades culturalmente padronizadas, ela gera oportunidades para o seu
próprio desenvolvimento cultural (VYGOTSKY, 1991). Desta forma, o jogo é uma
atividade que gera uma criatividade que se revela bastante vantajosa para a criança
e para o processo de aprendizagem.
Segundo Piaget (1978), ao jogar, a criança assimila a realidade e transformaa, em função das suas necessidades. É importante considerar que o jogo estabeleça
situações favoráveis, principalmente em situações educacionais porque através
delas, a criança assimila a realidade intelectual, impedindo que permaneça exterior à
sua inteligência. Esta inserção possibilitou e motivou o surgimento dos jogos
pedagógicos, também designados jogos educacionais.
Como refere Kishimoto:
Se a escola tem objetivos a atingir e o aluno a tarefa de adquirir
conhecimentos e habilidades, qualquer atividade por ele realizada na escola
visa sempre um resultado, é uma ação dirigida e orientada para a busca de
finalidades pedagógicas. O emprego de um jogo em sala de aula
necessariamente se transforma em um meio para a realização daqueles
objetivos (KISHIMOTO, 1994, p. 14).

O jogo, assim como a brincadeira, deve ser aplicado como método de
aprendizagem, método este mediado de forma agradável para as crianças. “O jogo
não pode ser visto, apenas, como divertimento ou brincadeira para desgastar
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energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral”
(KISHIMOTO, 2002, p. 95). O jogo é uma das experiências mais ricas para a
criança, onde ela pode se divertir, aprender e se desenvolver integralmente.
O VALOR CULTURAL DAS BRINCADEIRAS
Segundo Froebel (1912), brincar é a fase mais importante da infância no
processo de desenvolvimento humano, neste período está ativa a representação de
necessidades e impulsos internos.
Segundo Freire (1989), no brincar, quanto mais papéis a criança representar,
mais poderá ampliar sua expressividade, entendida como uma totalidade. A partir do
brincar constrói os conhecimentos através dos papéis que representa, amplia ao
mesmo tempo dois vocabulários – o linguístico e o psicomotor – e o ajustamento
afetivo emocional que atinge na representação desses papéis. Por meio deles, a
criança desenvolve a linguagem, o pensamento, a socialização, a iniciativa e a
autoestima, preparando-se para ser um cidadão capaz de enfrentar desafios e
participar na construção de um mundo melhor (KISHIMOTO, 2003).
Conforme o embasamento nas definições de Kishimoto (2006) ao falar sobre
os valores culturais das brincadeiras ressalta que as brincadeiras tradicionais fazem
parte do folclore infantil, trazem consigo parte da cultura popular, pois são
transmitidas oralmente, guardam a produção espiritual de um povo em certo período
histórico, estando sempre em transformação, incorporando criações de novas
gerações que venham a sucedê-las.
Segundo Kishimoto (2006), a tradicionalidade característica das brincadeiras
nos demostram que mesmo povos antigos como os gregos também brincavam de
amarelinha, soltar pipa, jogos com pedrinhas, brincadeiras que até hoje são
vivenciadas pelas crianças, conforme o quadro 2, a primeira coluna refere-se as
brincadeiras e na segunda coluna a principal categoria da brincadeira.

Psicologia escolar: práticas inovadoras no contexto da COVID-19 (ISBN: 978-65-88712-23-8)

47

Quadro 2 – Brincadeiras simples da infância
Brincadeiras
Categoria
Amarelinha
Coordenação Motora

Brincadeiras
Estátua

Bambolê

Equilíbrio

Jogo da memória

Bicicleta

Coordenação Motora

Jogos de tabuleiro

Bola

Coordenação Motora
Fina

Mímica

Bola de gude

Coordenação Motora

Passa anel

Dramatização
Equilíbrio,
Caçador
Coordenação Motora
Carrinho/caminhão
Coordenação Motora
Dramatização
Casinha
Coordenação
Ciranda
Expressão corporal
Escolinha
Dramatização
Esconde-esconde
Criatividade
Fonte: PAULITISKY; CONCEIÇÃO, 2020.

Pega- pega

Boneca

Categoria
Expressão Corporal
Memória, atenção,
concentração
Raciocínio, Interação
social, atenção,
memória
Expressão Corporal

Pipa

Coordenação Motora
Fina
Expressão Corporal
Coordenação Motora e
equilíbrio
Coordenação Motora

Polícia-ladrão

Expressão Corporal

Pular corda
Queimada

Equilíbrio
Equilíbrio

Peteca

As brincadeiras conservam muitas vezes seu fundamento inicial por conta de
sua expressão ser oral, sendo propagadas de geração em geração, de forma
simples, conservando assim a cultura infantil. Brougére (1998) define cultura lúdica
como sendo conjunto de regras com significados próprios do jogo onde o jogador
alcança e domina o campo de seu jogo, é um conjunto de estruturas que permitem
tornar o jogo possível, pertinente ao meio e a cultura onde a criança está inserida.
Como afirma Maluf (2008), toda criança que participa de atividades lúdicas
contrai novos conhecimentos e desenvolve habilidades de forma natural e agradável,
pois ao ter a oportunidade de vivenciar as brincadeiras tradicionais conhecendo suas
características, sua origem e os benefícios que estas proporcionam os alunos
aprendem de forma mais prazerosa.
CONCLUSÃO
Considerando o desenvolvimento e a aprendizagem multifatorial que se
desenvolve positivamente através do lúdico, pois, o brincar é importante, não porque
é coisa de criança, mas porque é a melhor forma de aproximar o mundo da fantasia
do mundo real, que mesmo com toda sua complexidade, se torna simples pelo olhar
de uma criança.

Psicologia escolar: práticas inovadoras no contexto da COVID-19 (ISBN: 978-65-88712-23-8)

48

Brincando ou jogando a criança aprende valores, aprende a lidar com seus
próprios

sentimentos e

frustrações

e, desenvolve-se

em todas

as

suas

potencialidades. A influência do brincar no desenvolvimento cognitivo e social de
uma criança torna o aprendizado atraente e interessante.
As práxis do Psicólogo neste campo de atuação, compreendem que, brincar
para criança, pode ser mais que uma atividade diária, pode ser uma fonte de seu
desenvolvimento integral. Enquanto brinca a criança faz de conta, imagina, se
liberta, aprende a controlar sua agressividade e superar seus medos e bloqueios. Os
jogos podem proporcionar a socialização e a obediência a regras, além de facilitar o
raciocínio lógico matemático.
Contudo, para a criança não importa o valor material de um brinquedo e sim o
que esse brinquedo irá representar para ela. É fundamental que o professor saiba
organizar espaços e brincadeiras que proporcionem satisfação e auxiliem na
aprendizagem. Vale ressaltar que a criatividade e iniciativa são fundamentais para
se trabalhar a ludicidade na educação infantil, o aprendizado coligado à brincadeira
pode ser marcante e inesquecível, basta se preparar para fazer parte desse mundo
tão sublime e encantador. Desta forma, recomenda-se pesquisas aplicadas para
esta temática para aferir a aprendizagem das crianças.
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A REINVENÇÃO DA PSICOLOGIA ESCOLAR EM TEMPOS DE PANDEMIA DA
COVID 19: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Gislaine Dias Hiera7
Jaquelini Conceição 8
RESUMO
Este artigo nos convida a olhar para a importante atuação do Psicólogo Escolar,
enquanto agente de mudanças, sobretudo em momentos desafiadores como os
enfrentados neste ano pela educação. Traz como objetivo um olhar de reinvenção
da Psicologia Escolar, através da descrição das Intervenções realizadas no estágio
obrigatório em tempos de Pandemia Covid-19, em uma escola privada de ensino
infantil do interior de SC no ano de 2020. Percebeu-se que a situação da pandemia
trouxe mudanças para as demandas escolares, colocando a estagiária em psicologia
escolar numa posição desafiadora e ao mesmo tempo muito mais participativa, na
busca por possíveis atividades práticas em um contexto de isolamento social.
Discutem-se as práticas do psicólogo e do estagiário de psicologia nesse contexto,
no que diz respeito à educação e à saúde emocional em sentido amplo.
Palavras-Chave: Psicologia Escolar. Estágio Obrigatório Supervisionado. Formação
Acadêmica. Pandemia COVID-19.
ABSTRACT
This article invites us to look for the importante performance of school psychologist,
as an change agent, especially in challenging times such as those faced this year by
education. It brings as a goal a reinvention look of School Psychology, through the
description of Interventions carried out at the mandatory stage in times of Pandemic
Covid-19, in a private nursery school in the interior of SC in 2020. It was noticed that
the pandemic situation brought changes to school demands, challenging position and
at the same time much more participatory, in the search for possible practical
activities in a context of social isolation. The practices of the psychologist and the
psychology intern in this context are discussed, with regard to education and
emotional health in a broad sense.
Keywords: School Psychology. Supervised Mandatory Internship. Academic
Education. COVID-19 Pandemic.
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INTRODUÇÃO
A psicologia em contexto educacional contribui consideravelmente para a
criação de um sistema moderno de educação. Ela tem ajudado a comunidade
escolar, a desenvolver significativamente uma atitude mais solidária para com os
alunos, já que os ajuda a crescer e se tornarem pessoas mais íntegras e
independentes. Como causalidade dessa atuação, professores e alunos são
capazes de gerar melhores resultados para si e para a sociedade.
Diante dos benefícios da atuação do psicólogo escolar, destaca-se como
consequência a atuação preventiva, que deve ser redirecionada para a
compreensão e intervenção nas relações interpessoais que permeiam a construção
do conhecimento e da ação pedagógica, sendo preciso que o psicólogo escolar
instrumentalize-se para estudar e entender as relações interpessoais como sendo
sua unidade de análise, isto é, seu foco de atenção e de intervenção (ARAÚJO,
2003; ARAÚJO; ALMEIDA, 2003; MARINHO-ARAÚJO; ALMEIDA, 2005).
A inserção da Psicologia na Escola em tempos de pandemia da Covid-19,
pode servir como um valioso instrumento na compreensão dos processos inseridos
no ambiente escolar, como também fornecer um olhar diferenciado diante das
diversidades e adversidades encontradas pelos pais, alunos, professores e
instituição – uma visão psicológica fundamentada e alicerçada num pilar teórico,
prático, com a orientação de uma supervisão embasada. Possibilitando, assim, um
duplo benefício: um auxílio às necessidades da escola e um verdadeiro aprendizado
da práxis ao graduando de Psicologia.
A situação da pandemia da Covid-19 trouxe mudança para as demandas
escolares, colocando a estagiária em psicologia numa posição desafiadora e ao
mesmo tempo muito mais participativa, na busca por possíveis atividades práticas
em um contexto de isolamento social. Tais práticas diferenciam-se por níveis de
complexidade e nível de autonomia demandados da estudante em diferentes
momentos do curso. Com isso o presente artigo traz como objetivo um olhar de
reinvenção da Psicologia Escolar ao descrever as principais intervenções realizadas
no estágio obrigatório em tempos de Pandemia da Covid-19.
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MATERIAIS E MÉTODO
MÉTODO
O artigo apresenta como metodologia a pesquisa bibliográfica da literatura
científica e pesquisa estudo de caso. Foi utilizada a ferramenta de busca da
Biblioteca Virtual de Psicologia Brasil (BVS – Psi Brasil) através da qual foi realizado
o levantamento das publicações científicas brasileiras sem data limite, que
contivessem as seguintes palavras-chave: Psicologia Escolar, Estágio Obrigatório
Supervisionado; Formação Acadêmica; Pandemia COVID-19. Foram excluídos
artigos que não abordassem as funções, aplicabilidade e características do estudo
de caso.
PARTICIPANTES
Participaram do presente trabalho todos os envolvidos no contexto
educacional de uma escola na rede de ensino privado na educação infantil em uma
cidade no interior de Santa Catarina. Essa comunidade escolar tem cerca de 10
docentes, 100 alunos e respectivos pais e/ou responsáveis, uma orientadoras e
diretora educacional, uma supervisora educacional, uma cozinheira e uma ajudante
geral, onde o estágio foi realizado durante 11 meses no ano de 2020.
PROCEDIMENTOS
Foram utilizados como instrumentos para coleta de dados: entrevista,
observações do contexto escolar, conversas informais, questionário através de link
do google drive com os pais, reunião on-line com os professores e diagnóstico
institucional. Como ferramentas de intervenção, utilizou-se: dinâmica em grupo com
os professores, plantão psicológico para a comunidade escolar, postagens em redes
sociais, guia prático, bem como intervenções semanais com os alunos em algumas
turmas, conforme demandas da escola.
Primeiramente, observou-se sistematicamente a escola para detectar as
demandas, o funcionamento e relações que lá se estabeleciam entre seus membros.
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Posteriormente, com a supervisora do estágio, foram discutidas formas de
enfrentamento para melhorar situações e problemas causados pelo distanciamento
social como um todo. Dessa forma, investiu-se na comunicação com os pais das
crianças, com os alunos, professores e funcionários da escola.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste trabalho, serão apresentadas e discutidas as principais intervenções
realizadas pela estagiária de psicologia escolar, durante o período aproximado de 11
meses. Para tanto, serão elencadas as intervenções. São elas: 1 – Entrevista na
instituição; 2 – Questionário aos pais; 3 – Reunião com os professores; 4 –
Diagnóstico da instituição; 5 – Guia prático para aplicação de novos hábitos em
família / arte e criação de postagens para as redes sociais; 6 – Plantão
psicológico on-line para a comunidade escolar; 7 – Cápsula do tempo COVID-19; 8 –
Desenvolvendo a educação emocional infantil; 9 – Dramatizando estratégias frente
às possíveis dificuldades no retorno das aulas presenciais – intervenção com os
professores; 10 – Retorno das aulas presenciais – Eu Vejo Você!
ENTREVISTA DA INSTITUIÇÃO
A escola em questão foi muito receptiva à estagiária, apesar de anseios
iniciais, por se tratar da primeira estagiária em psicologia escolar, bem como da
situação acometida pela pandemia da COVID-19. Porém, para realizar qualquer
procedimento em psicologia escolar, inicialmente é necessário pensar sobre os
objetivos de tal procedimento, uma vez que é a finalidade do trabalho a ser
desenvolvido que guiará a seleção e organização das técnicas a serem utilizadas no
processo. Entende-se que tais aspectos precisam estar bem claros para o estagiário.
A entrevista, bem como outras técnicas empregadas no exercício da profissão,
possibilita este olhar para a aprendizagem.
O profissional de Psicologia Escolar deve estar apto para estruturar, implantar
e transformar saberes. Sendo assim, é um agente imprescindível para a construção
e incorporações de valores no âmbito acadêmico. A intervenção do psicólogo em
instituições de ensino deve ocorrer de maneira preventiva; desta forma, o
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profissional precisa estar apto para intervir em situações suscetíveis ao
acarretamento de problemas maiores. O psicólogo escolar deve prestar atendimento
para alunos, pais, professores e demais funcionários. Sua função é promover o bemestar social (SANTOS et al., 2010).
QUESTIONÁRIO AOS PAIS
A fim de proporcionar um canal direto aos pais para ideias e sugestões, com a
finalidade de análise das possíveis demandas, de forma mais pontual e precisa, pois
diante de realidades diferentes, se fez necessário um plano de intervenção diferente
condizente com as questões que serão apresentadas.
Foram coletadas informações sobre a real situação das famílias frente ao
momento de isolamento social pela pandemia da COVID-19. Assim como as
estratégias de enfrentamentos que estavam sendo utilizadas para organização da
rotina com crianças em casa, trazendo também, o convite da reflexão pela
segurança das crianças e de toda a família, frente ao fato delas terem que ficar em
casa.
Levantamentos on-line também têm sido realizados para melhor compreender
o estado de saúde mental da população diante da COVID-19, com o objetivo de
identificar rapidamente casos com maior risco e ofertar intervenções psicológicas
alinhadas às demandas (ZHOU, 2020).
Sobre as temáticas que vêm sendo abordadas pelos profissionais da saúde
mental junto à população geral, destacam-se: informações sobre reações esperadas
no contexto de pandemia, como sintomas de ansiedade e estresse, além de
emoções negativas, como tristeza, medo, solidão e raiva (WEIDE et al., 2020);
estratégias para promoção de bem-estar psicológico, a exemplo de medidas para
organização da rotina de atividades diárias sob condições seguras, cuidado com o
sono, prática de atividades físicas e técnicas de relaxamento (BANERJEE, 2020);
fortalecimento das conexões com a rede de apoio social, ainda que os contatos não
ocorram face a face, considerando que instituições como escolas, empresas e
igrejas costumam estar fechadas, o que pode gerar sentimentos de solidão e
vulnerabilidade (SHOJAEI; MASOUMI, 2020); cuidado com a exposição excessiva à
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DELBEN et al., 2020); e, importância da checagem da veracidade das informações
(BAO et al., 2020).
O questionário on-line, da plataforma do google drive, continha perguntas
abertas e fechadas. Foi encaminhado aos pais por aplicativo usados pela escola,
que é usado como canal direto com os mesmos. O link ficou aberto por tempo prédeterminado e os dados obtidos passaram por levantamento e análise, servindo de
base para os projetos de intervenções aplicados durante o estágio.
REUNIÃO ON-LINE COM OS PROFESSORES
A reunião teve como objetivo a apresentação formal da estagiária aos
professores da Instituição, um breve esclarecimento do papel do psicólogo dentro do
ambiente escolar, bem como pesquisar a real demanda dos professores frente ao
período atípico pelo qual o mundo está passando (pandemia COVID-19). Bem como,
uma análise da aplicabilidade de intervenções preventivas frente à possíveis
sintomas emocionais que possam ser apresentados.
Buscou-se a real informação da situação enfrentada pelos professores, devido
ao afastamento do convívio diário com as crianças, pelo momento de pandemia da
COVID-19, como forma de análise em caráter preventivo, de possíveis sintomas
emocionais que poderiam estar ocorrendo pelo sentimento de incertezas e falta de
vínculo entre aluno e professor, bem como pelo distanciando da sua tarefa de
educar.
Quando falamos em afetividade e aprendizagem é inegável a importância de
Henri

Wallon.

Ele,

com

seus

estudos,

contribuiu

grandemente

para

o

reconhecimento da importância da afetividade na vida da criança. Wallon afirma, em
suma, que a expressão emocional, o comportamento e a aprendizagem do ser
humano são interdependentes (ALMEIDA; MAHONEY, 2004).
Assim, percebemos que a teoria de Henri Wallon tinha, entre outros objetivos,
valorizar a interação entre indivíduo e meio social, bem como aprofundar a
compreensão sobre o papel da afetividade na vida psíquica e no processo de
ensino-aprendizagem (ALMEIDA; MAHONEY, 2004).
Acompanhando a relação estabelecida entre a Psicologia e a Educação, a
compreensão atual acerca da atuação em Psicologia Escolar aponta para a
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necessidade de o psicólogo se comprometer com o processo de ação preventiva
como foco de atuação para o momento atípico pela COVID-19. Nesse sentido, a
perspectiva preventiva em Psicologia Escolar mostra-se como possibilidade de uma
atuação diferenciada (ARAÚJO, 2003; ARAÚJO; ALMEIDA, 2003).
A noção de prevenção está, comumente, relacionada à ação de se antecipar
a determinado fenômeno com o objetivo de evitar que ele ocorra e de ajustar
soluções a possíveis problemáticas. Todavia, contemporaneamente, a perspectiva
preventiva na atuação psicológica busca a superação da visão de promoção de
adaptação, esperando que o profissional de psicologia, em sua intervenção,
“evidencie as contradições entre as práticas educativas e as demandas dos sujeitos
nesse contexto” (ARAÚJO, 2003, p. 65).
A escuta e o diálogo são habilidades próprias dos seres humanos, sendo
comum a concepção da escuta como apenas o ouvir, levando a acreditar que a
escuta é instintiva. É uma ferramenta essencial para que o usuário seja atendido na
perspectiva do cuidado como ação integral; por meio dela, é possível a construção
de vínculos, a produção de relações de acolhimento, o respeito à diversidade e à
singularidade no encontro entre quem cuida e quem recebe o cuidado (RAIMUNDO;
CADETE, 2012).
DIAGNÓSTICO DA INSTITUIÇÃO
Após levantamento e análise dos dados obtidos, através dos questionários
aos pais e reunião realizada com os professores, fez-se possível o diagnóstico da
instituição, servindo à estagiária, de base para os projetos de intervenções aplicados
durante o estágio.
A fase é de adaptação pais, alunos, educadores e gestores escolares. Para
que haja uma transformação na realidade escolar, mudanças deverão ocorrer no
processo educacional, a começar pela postura dos gestores, os quais devem criar
mecanismos que possibilitem a vinda dos pais para dentro da escola, favorecendo a
sua participação efetiva nas decisões das ações da escola: “São boas as escolas
que estão em sintonia com a comunidade” (WERNECK, 2001, p. 91).
Não se tem como mensurar quais serão os efeitos dessa pandemia nas
comunidades escolares, contudo algumas atitudes são possíveis para que sejam
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mantidos os vínculos com os pais, alunos e professores, através de uma
comunicação engajada para este momento de crise.
Frente aos novos desafios, o objetivo foi de estabelecer um elo entre a rotina
antes da pandemia e a nova realidade que se reconfigurou diariamente, e que exigiu
respostas rápidas e muita flexibilidade de todos os lados. Posto isso, as mudanças
trazidas pela pandemia da COVID-19, evidenciou ainda mais a importância da
comunicação como ponto estratégico nas instituições e na vida das pessoas, na
atualização de notícias, informações em saúde, logística da vida diária,
funcionamento de estabelecimentos, serviços públicos e, fundamentalmente, na
rotina escolar.
O resultado obtido através do diagnóstico, foi entregue à instituição em forma
de documento oficial e em arquivo PDF, contendo a análise e discussão dos
resultados, bem como sugestões para uma comunicação estratégica com a
comunidades escolar para o momento de afastamento. Frente a análise, bem como
o desafio de não deixar a educação parar, ficou evidente para a estagiária, a
importância de uma comunicação estratégica para o período de distanciamento
social e a mudança de rotina escolar.
As sugestões de uma comunicação estratégica trazidas pela estagiária à
instituição, foram:
− Definição de um canal de comunicação com os pais e a comunidade escolar,
escolhendo o principal meio de comunicação e através dele fazer os
comunicados

oficiais

da

escola,

evitando

assim,

fake

news ou

compartilhamento de notícias que não tenham sido checadas em fontes
confiáveis e validadas pela escola;
− Manter uma comunicação frequente, para o fortalecimento dos vínculos da
relação

escola-família,

procurando

manter

uma

rotina

diária

de

comunicação, quem sabe ir além das demandas pedagógicas, levando
várias informações pertinentes ao momento;
− Segmentar e personalizar, monitorando quais as principais dúvidas e
anseios dos pais para poder se comunicar de forma personalizada, fazendo
rápidas pesquisa via enquete ou formulário on-line para ajudar na definição
de temas prioritários. A comunicação poderá ser segmentada por turmas, já
que as dúvidas e preocupações são conforme as faixas etárias das crianças;
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− Trabalhar a empatia através das competências socioemocionais, a escola
precisa redobrar os cuidados com aquelas crianças menores que ainda não
foram alfabetizadas e que não possuem autonomia para a realização das
atividades, preparando uma comunicação com sugestões de atividades
lúdicas, indicação de materiais de apoio disponíveis na internet, entre outras
medidas, são atitudes simples que demonstram empatia e acolhimento;
− Comunicar e mediar, apoiando os pais no desenvolvimento das atividades.
Através de atitudes simples para estimular e incentivar os pais nessa jornada
são de grande valia, como orientar para que estimulem os filhos a gravarem
vídeos ou áudios curtos com dúvidas e enviar ao professor, ou ainda,
fazerem a ponte com outros pais e grupos de alunos para troca de
experiências.
GUIA PRÁTICO PARA APLICAÇÃO DE NOVOS HÁBITOS EM FAMÍLIA / ARTE E
CRIAÇÃO DE POSTAGENS PARA AS REDES SOCIAIS
Compreende-se que a psicologia pode oferecer contribuições importantes
para o enfrentamento das repercussões da COVID-19, que vem sendo considerada
a maior emergência de saúde pública que a comunidade internacional enfrenta em
décadas. Essas contribuições envolvem a realização de intervenções psicológicas
durante a vigência da pandemia para minimizar implicações negativas e promover a
saúde mental das famílias que estão juntas em casa neste momento.
As intervenções voltadas à população geral incluem, por exemplo, propostas
psicoeducativas, tais como cartilhas e outros materiais informativos (WANG et al.,
2020; WEIDE et al., 2020).
No que diz respeito às cartilhas e aos materiais informativos, é importante que
sejam elaborados em linguagem acessível, com diagramação visualmente atrativa e
ajustada às características do público-alvo. Considerar esses aspectos é
fundamental, sobretudo porque pessoas com menor nível de escolaridade costumam
apresentar maior dificuldade para compreender informações relacionadas à saúde
(SHOJAEI, MASOUMI, 2020), bem como maior tendência a manifestar sintomas
psicológicos em decorrência da pandemia do novo coronavírus (WANG et al., 2020).
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Assim, no Brasil, materiais informativos disponibilizados em áudio e vídeo
(que não demandem leitura) podem ser uma boa alternativa, especialmente para
pessoas com menor nível de escolaridade (ZHOU, 2020).
O guia prático para aplicação de novos hábitos em família, valorizando a
relação entre pais e filhos, foi disponibilizado para a comunidade escolar através de
arquivo em PDF, foi proposto de forma prática, um espaço de reflexão com as
famílias e educadores, para uma melhor organização do funcionamento familiar,
apresentando formas diferenciadas do brincar e o jogar para os pais e filhos, para
que expandam à diversão e ao prazer, proporcionando meios privilegiados deles
expressarem

os

seus

sentimentos,

adequarem

seus

pensamentos

e

comportamentos e assim aprender na relação entre pais e filhos novas
possibilidades de enfrentamento.
As postagens nas redes sociais, ocorreram de forma semanal em um total de
quatro, trabalhando o incentivo e valorização do vínculo entre pais e filhos através do
brincar. A capacidade de brincar possibilita às crianças um espaço para resolução
dos problemas que as rodeiam. A literatura especializada no crescimento e no
desenvolvimento infantil considera que o ato de brincar é mais que a simples
satisfação de desejos (DALLABONA; MENDES, 2004).
PLANTÃO PSICOLÓGICO ONLINE PARA A COMUNIDADE ESCOLAR
A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) exigiu e ainda tem exigido da
população brasileira uma série de cuidados e medidas para evitar tanto a exposição
quanto a contaminação pelo vírus. As características do atual momento de crise
sinalizam para a tendência de aumento de incidência dos transtornos psíquicos,
embora nem toda manifestação psíquica seja considerada uma enfermidade.
Diante desse novo cenário é necessário atenção à saúde mental,
principalmente neste momento onde há necessidade de distanciamento para conter
a disseminação do novo Coronavírus (COVID-19); medida esta que pode vir a
provocar estresse e ansiedade nas pessoas, por não se ter de total conhecimento
sobre a doença, pelo alto risco de contaminação, isolamento e muita incerteza sobre
o futuro.
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Segundo a OMS (2020) o distanciamento, a quarentena e o isolamento social
além do risco de contaminação e outras situações, vivenciadas pela população
associado à COVID-19 tem trazido instabilidade emocional significativa bem como
agravamento de problemas psicológicos, sendo de substancial importância o
cuidado da saúde mental da sociedade como um todo, considerando estratégias que
estejam em consonância com as recomendações do Ministério da Saúde.
Um ponto importante na construção de estratégias como respostas as
demandas de saúde mental, foi a inserção do “plantão psicológico on-line” em
ambiente educacional para atender as demandas da comunidade escolar. O plantão
psicológico proporcionou um canal aberto para que a comunidade escolar pudesse
falar sobre suas angústias, seus medos diante do momento atípico pelo qual o
mundo está passando.
O indivíduo que procurou o atendimento foi convidado a contar sua
experiência pessoal, cabendo à estagiária plantonista a escuta qualificada, o
acolhimento e o acompanhamento na sua fala de forma a ampará-lo por meio do
método socrático acerca do entendimento do seu conflito. O trabalho da estagiária
plantonista foi de acolher, escutar sem julgamentos, orientar e encaminhar à
psicoterapia, quando julgou necessário.
Para Mahfoud (1987) o ambiente de aprendizagem do plantão psicológico
traz, ao aluno, a vivência de uma realidade pouco conhecida e, por vezes, temida,
mas, ao mesmo tempo, sentida como um desafio constante.
Herzberg (1999), Aguirre et al. (2000), Telles e Wanderley (2000), ao
discorrerem sobre o processo de construção da identidade do psicólogo para o
desempenho de seu papel, alertam para o fato de que esse processo exigirá do
aluno mais do que a compreensão teórica e técnica do fenômeno psicológico e irá
transitar na complexidade de sua subjetividade.
A procura ocorria de forma espontânea e os atendimentos foram agendados
diretamente com a supervisora da instituição. Antecipadamente a estagiária fazia o
agendamento via plataforma google drive e mandava o link da sala virtual por
mensagem para a supervisora reencaminhar para a pessoa a qual havia feito o
agendamento.
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CÁPSULA DO TEMPO COVID-19
Como será o mundo daqui para a frente? Esta é uma pergunta que muita
gente vem se fazendo. Certamente, estamos passando por um momento marcante
na história da humanidade, acompanhando mudanças que irão definir novas
maneiras de nos relacionarmos e vivermos. Já se fala em um novo normal, e muito
do mundo que conhecíamos ficará para trás.
Sem dúvidas o ano de 2020 é um marco na história da humanidade, o
coronavírus traçou novos rumos para a economia, ciência, educação e mudou
completamente a rotina das pessoas no mundo. Certamente as crianças de hoje e
as gerações futuras irão questionar esse assunto no futuro, pensando nisso, o
projeto da cápsula COVID-19 teve como propósito desenvolver a capacidade de lidar
com a ansiedade, planejando o futuro, valorizando o passado e se conectando no
presente.
A cápsula do tempo é um projeto lúdico com várias atividades para os adultos
e as crianças fazerem durante o distanciamento social e, poder documentar como
estavam se sentindo, o que estavam vivendo e o que planejavam fazer após tudo
isso passar. A ideia foi de juntar várias informações e fatos, armazená-los em
garrafas pet (cápsulas) dentro de um baú nas dependências da instituição, para se
abrir daqui 10 (dez) anos em um evento social marcado pela escola, afim de
relembrar por tudo o que passamos, como evoluímos, e como se fez a história.
Sobre o impacto da pandemia do novo coronavírus, Cluver et al. (2020)
coloca que pode impactar a saúde mental e o bem-estar psicológico também devido
à mudanças nas rotinas e nas relações familiares. Intervenções psicológicas
voltadas tanto à população geral quanto aos profissionais da saúde desempenham
um papel central para lidar com os impactos na saúde mental em decorrência da
pandemia do novo coronavírus (BAO et al., 2020; ZHOU, 2020).
Ademais,

as

intervenções

psicológicas

devem

ser

dinâmicas

e,

primeiramente, focadas nos estressores relacionados à doença ou nas dificuldades
de adaptação às restrições do período (ZHANG et al., 2020).
O homem, desde os primórdios de sua história, através da elaboração e
manutenção da própria memória, multiplicou as possibilidades de defesa de sua
identidade individual e compartilhada. Nesse sentido, a memória, enquanto luta
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contra a fugacidade das coisas, sempre foi uma de suas maiores preocupações
(CRIPPA, 2014).
Segundo Crippa (2014), a memória é simultaneamente individual e comum;
ela é um compartilhamento entre o “outro” e o “eu”, sendo, assim, uma prática social,
interessando à coletividade. “Os bens culturais são o produto e o testemunho das
diferentes tradições e realizações intelectuais do passado e constituem, portanto, um
elemento essencial da personalidade dos povos” (PINHEIRO; GRANATO, 2012, p.
26).
Halbwachs (1990) afirma que de cada época de nossas vidas guardamos
memórias, por meio das quais se perpetua o sentimento da nossa identidade.
Porém, por se tratarem de memórias de outras épocas, estas perdem sua forma e
seu aspecto original. Assim, quanto maior for o número de testemunhos escritos e
orais aos quais tivermos acesso, mais próximo chegaremos da reconstituição do
passado original, já que para rememorar efetivamente um fato do passado
precisaríamos ter condições de evocar todas as influências sobre nós exercidas na
época do acontecimento.
DESENVOLVENDO A EDUCAÇÃO EMOCIONAL INFANTIL
Trabalhar as emoções desde cedo é fundamental. É o reconhecimento das
emoções que irá nos auxiliar a compreendê-las, lidar melhor com as situações e o
com aquilo que sentimos, solucionar conflitos com mais facilidade e com menos
sofrimento. É o início do processo de inteligência emocional, que favorece também o
aprendizado.
Para Damásio (2004), emoções são respostas químicas e neurais do
organismo em resposta a determinado estímulo e têm a função de contribuir para a
manutenção da vida. Há emoções primárias − medo, raiva, repulsa, surpresa,
alegria, e tristeza, e sociais − simpatia, constrangimento, vergonha, culpa, orgulho,
inveja, admiração, ciúme, gratidão, contentamento e indignação.
De acordo com Newen e Zinck (2009), as emoções cumprem funções de
grande importância. Podemos citar quatro delas: Prepara-nos e motiva-nos para
ações; possibilita avaliarmos os estímulos do ambiente de maneira extremamente
rápida; ajuda no controle das relações sociais; são formas de expressão típicas que
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indicam aos outros as próprias intenções (quando alguém sorri para nós,
automaticamente supomos que tem uma postura amigável).
As práticas que estimulam o desenvolvimento das emoções são nomeadas de
Socialização Emocional Parental (SEP), sendo relacionadas aos conceitos de saúde
mental, regulação emocional e competência social futura (LUKENHEIMER;
SHIELDS; CORTINA, 2007).
Segundo Hastings, Rubin e DeRose (2005), algumas práticas importantes da
SEP são mostrar aberturas à expressão de emoções das crianças, sejam estas
positivas ou negativas e conversar com frequência a respeito das emoções. Desta
forma, é possível gerar níveis mais altos de competência social e menos problemas
de comportamento.
A intervenção ocorreu de forma remota, semanalmente com as turmas de
alunos entre 3 e 6 anos. A estagiária também gravou um vídeo explicando as
emoções para aqueles alunos que não conseguiam ter acesso às aulas remotas. O
vídeo foi disponibilizado via aplicativo de contato direto entre os pais e a escola. As
intervenções remotas duravam entre 10 e 20 minutos, sempre ao final das aulas com
os professores. A estagiária utilizou bonecos9 personagens do filme “Divertida
Mente”10, que representam as emoções, trechos da música “Cara de quê?”11, que
traz de forma lúdica o contato com as emoções. Durante as intervenções a
estagiária pedia para que os alunos desenhassem como eles estavam se sentindo
naquele momento, em seguida para que cada um expressasse sua emoção
fisicamente e falasse sobre ela.
Alegria, tristeza, ira, medo e nojo, são nomes das 5 grandes emoções que
manejam nossas vidas. As emoções chegam de uma hora pra outra. Já nascem com
as crianças. No início, como tudo, é algo novo, porém as crianças terão que
aprender utilizá-las. E o intuito da intervenção da estagiária, foi justamente trabalhar
a psicoeducação das crianças, trazendo de forma lúdica, um momento de contato
com suas emoções, a importância de saberem se expressar e como lidar com elas.

Os bonecos são impressões em 3D adquiridos pela estagiária, exclusivamente para uso no estágio.
Sinopse e detalhes sobre o filme no site: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-196960/
11 Música disponível no site: https://coracaopalpita.com.br/produto/cara-de-que-mp3/
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DRAMATIZANDO ESTRATÉGIAS FRENTE AS POSSÍVEIS DIFICULDADES NO
RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS – INTERVENÇÃO COM OS
PROFESSORES
É preciso cautela, mas também um olhar atento para os novos desafios.
Turmas reduzidas, carteiras mais afastadas, janelas abertas, ambientes bem
higienizados, todos de máscaras (alunos, professores e funcionários) e nada de
aglomerações, nem mesmo no intervalo. Esse é o cenário esperado nas escolas
brasileiras com o pós-pandemia.
Essenciais para o trabalho pedagógico de qualidade, cuidar de quem cuida e
ensina precisa ser prioritário. Isso inclui dar-lhes acolhimento e conforto em relação
às novas rotinas de trabalho. Muitos profissionais poderão voltar com receios e
medos, alguns terão sofrido perdas entre familiares ou amigos. Sua saúde mental
precisa ser considerada.
Acompanhando a relação estabelecida entre a psicologia e a educação, a
compreensão atual acerca da atuação em “Psicologia Escolar” aponta para a
necessidade de o psicólogo se comprometer com o processo de ação preventiva
como foco de atuação para o momento atípico pela COVID-19. Nesse sentido, a
perspectiva preventiva em Psicologia Escolar mostra-se como possibilidade de uma
atuação diferenciada (ARAÚJO, 2003; ARAÚJO; ALMEIDA, 2003).
O retorno às atividades requer um novo planejamento pedagógico, em ação
similar à que é feita no início de cada período letivo. Isso implica pensar em novas
oportunidades de inserir e acolher as crianças, tendo em vista o longo tempo de
afastamento.
É importante incentivar e promover discussões e debates entre os
profissionais, contando com suas contribuições para criar estratégias que
respondam às demandas locais. As dificuldades ante a nova situação podem ser
vistas como oportunidade para ajudar as crianças a desenvolverem o autocuidado.
Neste momento, precisamos adaptar práticas, colocando a saúde e a segurança de
todos em primeiro plano.
A noção de prevenção está, comumente, relacionada à ação de se antecipar
à determinado fenômeno com o objetivo de evitar que ele ocorra e de ajustar
soluções a possíveis problemáticas. Todavia, contemporaneamente, a perspectiva
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preventiva na atuação psicológica busca a superação da visão de promoção de
adaptação, esperando que o profissional de psicologia, em sua intervenção,
“evidencie as contradições entre as práticas educativas e as demandas dos sujeitos
nesse contexto” (ARAÚJO, 2003, p. 65).
A estagiária aplicou, com os professores, a técnica de dramatização do
Sociodrama. Silva Filho (2000) historia que a dramatização é utilizada desde a
antiguidade, em diferentes civilizações, com o objetivo principal de simbolizar
dramas existenciais. Entre as primeiras medidas de isolamento causado pela
COVID-19, estava o fechamento de universidades, escolas e creches. Se a
interrupção das atividades educativas teve de ser, pela própria urgência da situação,
repentina e, portanto, mal planejada, o mesmo não precisa acontecer com o retorno
às atividades presenciais – quando quer que ele ocorra.
A dramatização é um recurso de acesso à singularidade e de potencialização
da espontaneidade-criadora. Por meio da personificação do universo subjetivo,
proporciona visibilidade de expressões de subjetividade e possibilidade de
experimentações e criações de novos enredos frente as adversidades que eles irão
enfrentar no retorno das aulas presenciais.
RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS – EU VEJO VOCÊ!
A expectativa é de que, terminada a pandemia, os professores e alunos
voltarão diferentes ao ambiente escolar, do que quando a deixaram. Devido ao
isolamento, sacrifícios, regras, ritmos diferentes de trabalho, descanso, disciplina,
ansiedade, cuidados com a higiene, distanciamento entre as pessoas, falta de
ânimo, fará com que os profissionais da educação e alunos estejam diferentes, ao
menos do ponto de vista psicológico e comportamental.
Uma das saídas para reconectar a criança e o professor ao mundo escolar
passa pelo desenvolvimento de competências socioemocionais. Nesse processo,
tanto crianças como adultos aprendem a colocar em prática as melhores atitudes e
habilidades para controlar emoções, alcançar objetivos, demonstrar empatia, manter
relações sociais positivas e tomar decisões de maneira responsável, entre outros.
Tais habilidades se modificam conforme a interação com o meio social, por
isso podem ser objeto de intervenção específica, visando a uma melhor
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funcionalidade do sujeito (LOPEZ, 2008). Dessa maneira, entende-se que o
conhecimento emocional é fundamental para a adaptação tanto da criança quanto
do professor, contribuindo para a construção das relações sociais, sucesso escolar,
controle dos impulsos e autoconfiança.
O acolhimento é uma questão de ética, no retorno às aulas, pós-pandemia da
COVID-19. Assim, a responsabilidade e solidariedade serão de fundamental
importância para todos se sentirem bem e acolhidos no ambiente escolar. A escola
como espaço social para a aprendizagem estará valorizada depois da pandemia. O
professor voltará mais valorizado pelas famílias, pela dimensão da complexidade
que envolveu os pais em lidarem com os filhos nas tarefas escolares.
A estagiária propôs o projeto à instituição de ensino como forma de ajudar no
desenvolvimento das competências socioemocionais, através do retorno às aulas
presenciais com o uso, por professores e alunos, de máscaras de proteção (de uso
obrigatório) transparentes. Nesse processo preventivo, tanto os alunos como os
professores, não terão dificuldades para colocarem em prática as melhores atitudes
e habilidades quando demonstrarem suas emoções, alcançando objetivos,
demonstrando empatia, mantendo relações sociais positivas e tomando decisões de
maneira responsável frente ao exigido no momento.
A noção de prevenção está, comumente, relacionada à ação de se antecipar
a determinado fenômeno com o objetivo de evitar que ele ocorra e de ajustar
soluções a possíveis problemáticas. Todavia, contemporaneamente, a perspectiva
preventiva na atuação psicológica busca a superação da visão de promoção de
adaptação, esperando que o profissional de psicologia, em sua intervenção,
“evidencie as contradições entre as práticas educativas e as demandas dos sujeitos
nesse contexto” (ARAÚJO, 2003, p. 65).
Planejar criteriosamente os cuidados dispensados juntamente com a escola e
colaborar para sua execução é tarefa de todos. Precisam ser inclusive
compartilhados com as famílias. A prevenção é coletiva e necessita da participação
de todos os atores envolvidos no processo. Talvez, quando o isolamento acabar,
ainda não poderemos nos abraçar, mas a escola precisará oferecer esse abraço de
outra forma.
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CONCLUSÃO
Nesse trabalho pretendeu-se socializar a reinvenção da psicologia escolar,
através da experiência de estágio em psicologia escolar, as possíveis intervenções
que esse profissional pode executar enquanto agente de mudanças dentro da
escola, sobretudo em momentos desafiadores como os enfrentados neste ano pela
educação.
O distanciamento social provocado pelos efeitos do coronavírus (COVID-19)
apresentou muitos desafios inéditos para os pais, alunos e professores, que tiverem
as suas rotinas modificadas e tiveram que passar por uma série de adaptações. A
intenção deste artigo foi de, justamente revelar como pequenas intervenções podem
produzir grandes mudanças no contexto escolar ampliado. Tornando o estágio em
psicologia escolar ainda mais instigante e desafiador, demandando, da estagiária,
muito mais conhecimento teórico, habilidades, atitudes e criatividade. Mostrando-se
de fato, o quanto a psicologia pode contribuir diante de adversidades em qualquer
contexto.
O estágio configurou-se como um conjunto de ações dinâmicas, interativas,
contextualizadas e intencionalmente planejadas. Embora havendo um planejamento
inicial que apontasse para o acompanhamento de atividades diferenciadas devido a
pandemia da COVID-19, coadunadas com a proposta institucional preventiva e
relacional, a dinamicidade da escola, as urgências e emergências, a inovação e o
vibrante desenvolvimento característico dessa instituição configuraram um desenho
igualmente repleto de novidade ao estágio.
À medida que a estagiária ia personificando de forma mais efetiva o papel de
psicóloga escolar, aumentando a confiança em si e no seu trabalho, aumentavam
também as solicitações da equipe em relação a ela. Dessa forma, um verdadeiro
movimento em espiral foi se constituindo, uma vez que tais solicitações só vinham a
contribuir mais e mais para que a estagiária percebesse a possibilidade de atuação
naquele espaço.
Ficou claro que, independente do contexto, cabe ao psicólogo escolar se
inserir cada vez mais, buscando o seu valor de direito. Mostrando o quanto pode-se
contribuir, permitindo trocas, criando novas oportunidades, valorizando as pessoas
que são as verdadeiras responsáveis pela educação. Assim, espera-se contribuir
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para a ampliação das reflexões acerca do compromisso com a formação em
“Psicologia Escolar” na graduação por meio de uma desafiadora articulação teoriaprática, contextualizada pela práxis de psicólogos em diversificados e ricos contextos
educativos, acompanhando a pluralidade de realidades institucionais e complexas
interlocuções subjetivas.
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ASPECTOS QUE INFLUENCIAM A SAÚDE EMOCIONAL DE DOCENTES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA EM TEMPOS DE PANDEMIA
Jésica Beyersdorff12
Jaquelini Conceição13
RESUMO
Os profissionais da rede de educação enfrentam diariamente desafios em sua
profissão e em alguns momentos podem acarretar prejuízos em sua saúde
emocional. O estudo foi realizado em uma Secretaria Municipal de Educação de um
município do Planalto Norte Catarinense, envolvendo diretores, professores,
monitores, profissionais da educação em geral e pais de alunos. Esta pesquisa
consiste em pesquisa bibliográfica, pesquisa qualitativa e estudo de caso. No Brasil
a pandemia da COVID-19 ocasionou mudanças na forma de transmitir o
conhecimento, transformando as aulas presenciais em aulas remotas, por meio
eletrônicos, assim surgiram novos desafios e momentos de ansiedade relatada por
docentes. Dessa forma, será identificado quais os impactos ocasionados ao
docentes e quais estratégias podem ser tomadas para auxiliá-los no enfrentamento.
Palavras-Chave: Covid-19. Emoções. Dificuldades. Saúde Emocional. Educação.
Estratégias.
ABSTRACT
The professionals of the education network face daily challenges in their profession
and at times can cause damage to their emotional health. The study was carried out
in a Municipal Education Secretariat of a municipality in the Planalto Norte
Catarinense, involving principals, teachers, monitors, education professionals in
general and parents of students. This research consists of bibliographic research,
qualitative research and case study. In Brazil, the COVID-19 pandemic caused
changes in the way of transmitting knowledge, transforming face-to-face classes into
remote classes, through electronic means, thus, new challenges and moments of
anxiety reported by teachers arose. Thus, it will be identified what impacts are
caused to teachers and what strategies can be taken to help them cope.
Keywords: Covid-29. Emotions. Difficulties. Emotional Health. Education. Strategies.
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INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objetivo apresentar os aspectos que influenciam a
saúde emocional dos docentes da educação básica em tempos de Pandemia. Para
tanto será apresentado uma breve descrição sobre a constituição do sujeito; os
fundamentos da saúde emocional; o recurso da afetividade como meio de interação
social e a aplicação dos recursos da saúde emocional em um grupo. O artigo foi
desenvolvido na área de Psicologia Escolar com um grupo de docentes da
Secretaria Municipal de Educação de um município do Planalto Norte Catarinense.
Os processos grupais estudam a interação social, os comportamentos ou
apenas a interação em si, as primeiras relações sociais são os familiares, seguidos
de relações sociais mais amplas. Um grupo social pode ser caracterizado como um
conjunto de pessoas com um ou mais objetivos em comum, imediato ou a longo
prazo. O processo grupal pode ser com todos os integrantes agindo em comum
acordo ou por um líder ou sub grupo que determinam as normas e regras
(ALEXANDRE, 2002).
O professor é um ser humano dotado de afetividade, sofrendo fortes
influências do meio externo em sua saúde emocional, em alguns momentos
apresenta estresse, esgotamento, depressão, ansiedade, tensão e mal estar
emocional. O trabalho pedagógico está ligado ao vínculo afetivo com os alunos. O
aprendizado intelectual não acontece somente por meio de conhecimentos
repassados, mas de contato afetivo (CODO; GAZZOTTI, 1999 apud BERLIM;
MARTINS; ALVES, 2006).
Frente ao novo cenário de Pandemia da COVID-19, por decretos
governamentais, houve o distanciamento social e as aulas tornaram-se acessíveis
apenas de forma remota, por meio de dispositivos eletrônicos, sendo necessário
também que as pessoas se atualizassem e, os educadores, reinventassem seus
métodos para transmitir o conhecimento.
Em momentos de mudanças, os professores são obrigados a se readequarem
às novas demandas, isso pode causar insegurança e incertezas relacionadas à sua
nova forma de trabalho gerando dúvidas de sua capacidade profissional. O autor
ainda reflete sobre o sentimento de inadequação, culpa que podem gerar sofrimento
mental (BALL, 2014 apud PEREIRA; SANTOS; MANENTI, 2020).
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MATERIAIS E MÉTODOS
Este artigo apresenta como metodologia a pesquisa bibliográfica e citação de
relatos de casos, foram utilizadas fontes primárias – como teses universitárias, livros,
artigos em revistas científicas – e fontes secundárias – onde citam fontes originais,
artigos de revisão bibliográfica, enciclopédias, artigos de divulgação.
Fonseca (2002, p. 32) explica que:
A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como
livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem porém pesquisas
científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica,
procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher
informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual
se procura a resposta.

A pesquisa abordou profissionais ligados à Secretaria Municipal de Educação
de um município do Planalto Norte Catarinense, entre eles secretária de educação,
diretores, professores e monitores onde foram obtidos relatos de casos para a
elaboração do artigo.
A pesquisa qualitativa é um aprofundamento da consciência de um grupo
social, o objetivo da amostra é produzir informações que possam ser aprofundadas
(DESLAURIERS,

1991

apud

GERHARDT;

SILVEIRA,

2009).

A

pesquisa

compreende aspectos que não podem ser quantificados, centrando na explicação e
compreensão do estudo. Minayo (2001) apresenta a pesquisa qualitativa como um
âmbito de motivos, crenças, valores que ocorrem nas relações e não podem ser
reduzidos a variáveis.
Foi também realizado estudo de caso, onde Fonseca (2002, p. 33) descreve
como:
Um estudo de uma entidade bem definida como um programa, uma
instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa
conhecer em profundidade o como e o porquê de uma determinada situação
que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há
nela de mais essencial e característico [...]. O estudo de caso pode decorrer
de acordo com uma perspectiva interpretativa, que procura compreender
como é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou uma perspectiva
pragmática, que visa simplesmente apresentar uma perspectiva global,
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tanto quanto possível completa e coerente, do objeto de estudo do ponto de
vista do investigadoz.

Nesse caso, o estudo foi no sistema educativo, com profissionais relacionados
onde apresentaram suas queixas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Pandemia da COVID-19 apresentou desafios em várias áreas da vida das
pessoas, sendo que ao mesmo tempo oportuniza mudanças, resoluções e novas
alternativas antes nem imaginadas nem trabalhadas.
O ambiente escolar também teve seus impactos a condição de reinvenção
aos profissionais dessa área e proporcionou momentos de desenvolvimento de
novas habilidades e competências.
Embora se tenha vivido as turbulências da pandemia, vale ressaltar que ainda
tem-se respaldo na fundamentação científica sobre o sujeito dentro das ciências
psicológicas.
BREVE DESCRIÇÃO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO
O desenvolvimento do ser humano é influenciado por diversos fatores como a
hereditariedade que carrega a carga genética que pode refletir, por exemplo na
inteligência, maturação fisiológica, o meio que está inserido, se recebe estímulos do
ambiente

e

relações

sociais

que

influenciam

determinada

cultura.

O

desenvolvimento humano pode ser dividido em quatro aspectos básicos: físicomotor, relacionado ao crescimento orgânico, maturação fisiológica; aspecto
intelectual como a capacidade de pensamento e raciocínio; aspecto afetivoemocional relacionado ao sentir, o modo de cada um assimilar suas experiências e o
aspecto social sendo a maneira com a qual a pessoa reage diante de momentos de
interação com outros (BOCK, 2018).
O autor Piaget divide o desenvolvimento humano em quatro estágios:
Sensório motor de 0 a 2 anos; pré-operatório de 2 a 7 anos; operações concretas 7 a
11 anos e operações formais dos 12 em diante. Para o autor, cada período é
caracterizado pelo que de melhor a criança consegue fazer na faixa etária, a
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personalidade vai se formando desde a infância e todo o contexto vivido contribui
para a vida adulta. No período sensório motor a criança começa a perceber a
diferença entre ela e o mundo, não mais entendendo o mundo como uma
continuação do seu próprio corpo, tem as primeiras emoções como enrijecer seu
corpo ao ouvir um som muito alto. No período pré-operatório acontece o
aparecimento da linguagem, consequentemente o pensamento acelera e a criança
antecipa o que irá fazer, é uma fase de desejos, fantasias e os famosos “por quês”.
Nesse estágio a criança faz imitações ou repetições de palavras ouvidas, sem que
compreenda o significado delas, surge o respeito, amor e temor relacionado às
pessoas que considera superior a ela, a maturação neurofisiológica é concluída e
desenvolve novas habilidades motoras finas. No período das operações concretas já
é possível ajudar outras crianças ou pessoas e trabalhar em grupo, sendo um
período de operações em uma determinada tarefa que estiver sendo realizada, ao
perceber um erro consegue voltar ao início e refazer. A criança passa a ter suas
vontades estabelecidas, há o aparecimento de conflitos entre o prazer e o dever,
mas também aparecem sentimentos de respeito, honestidade, companheirismo e
justiça. Passam a escolher seus amigos e separar-se de crianças do sexo oposto,
diverge das opiniões dos adultos e os enfrenta, organizam-se em grupo e constroem
suas regras. O período das operações formais, o pensamento concreto passa para o
formal, lidando com suas ideias, liberdade e justiça, o adolescente se afasta da
família, não houve conselhos, interioriza e acredita em uma forma de mudar a
sociedade, vivencia conflitos internos e se identifica com um grupo, com
determinado vocabulário, estilo de roupas e comportamentos. A idade adulta não
apresenta novas estruturas mentais, é período de desenvolvimento cognitivo e
compreensão dos problemas (BOCK, 2018).
Outro autor que contribui para o entendimento do desenvolvimento humano é
Vigotski com o aspecto instrumental quando os estímulos apresentados são
alterados e modificados como instrumento de comportamento, como exemplo
amarrar um fio no dedo (estímulo) que pode ser visto somente como um dedo
amarrado, mas durante a modificação ele é transformado em uma forma de lembrar
de algo importante a se fazer. O aspecto cultural é caracterizado por instrumentos
criados pela humanidade como a linguagem em relação ao pensamento e o aspecto
histórico relacionado com o cultural, ao longo dos anos e da civilização foi possível a
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organização dos processos superiores. Vigotski trabalha com o desenvolvimento
relacionado à sociedade e o meio inserido, desde criança as interações são
extremamente importantes para que se formem os processos psicológicos
complexos, dizendo que a história da sociedade e o desenvolvimento humano
caminham lado a lado (BOCK, 2018).
OS FUNDAMENTOS DA SAÚDE EMOCIONAL
As emoções são fenômenos que podem sem compreendidos como reações
afetivas passageiras espontâneas ou estimuladas. Podem acelerar os batimentos
cardíacos, ter a sensação de frio na barriga, alteração da conduta e de expressões
faciais. Paul Ekman nomeou seis emoções básicas e universais: raiva, medo,
repulsa, alegria, tristeza e surpresa, as expressões faciais apresentadas em cada
uma das emoções seriam conhecidas pelo mundo todo, indiferente das culturas e
etnias (MACHADO; BRAGA, 2020).
As emoções negativas não devem ser consideradas sempre como ruins assim
como as positivas podem ser consideradas boas, a emoção negativa de medo pode
gerar comportamento de proteção e cautela diante de um perigo, emoção positiva
como extrema alegria pode colocar em uma situação de risco por excesso de
otimismo. As emoções negativas afetam diretamente a saúde, o estresse, a
depressão e ansiedade aumenta a produção de cortisol, se prolongado há risco de
infecções e doenças cardiovasculares, da mesma forma, emoções positivas têm o
poder de alterar funções biológicas, produzindo efeito de proteção ao organismo
Pessoas altruístas, empáticas e que recuperam-se de emoções negativas tendem a
mostrar altos índices de bem estar (MACHADO; BRAGA, 2020).
Carol Ryff psicóloga e acadêmica estruturou um modelo de Bem Estar
Psicológico (BEP): Autonomia; A capacidade de manejar a própria vida;
Relacionamentos interpessoais positivos; Crescimento pessoal; Propósito de vida;
Autoaceitação (MACHADO, 2020).

Psicologia escolar: práticas inovadoras no contexto da COVID-19 (ISBN: 978-65-88712-23-8)

78

O RECURSO DA AFETIVIDADE COMO MEIO DE INTERAÇÃO SOCIAL
Para compreender melhor o tema, faz-se necessário o entendimento sobre o
que vem a ser a afetividade, Rocha (2002) citado por Oliveira (2014) diz que a
afetividade é qualidade do que é afetivo, envolvendo afeição, apego genuíno por
alguém, carinho e amizade. Já Ferreira contribui conceituando como um conjunto de
fenômenos psíquicos que demonstram emoções e sentimentos.
Henri Wallon (1989) citado por Oliveira (2014) salienta que todas as pessoas
possuem afetividade, está ligada a fatores orgânicos e sociais.
A afetividade se desenvolve, podendo ser identificada, em duas etapas,
sendo a primeira de base mais orgânica, e a outra de base mais social.
Quando os motivos que provocam os estados de bem‐estar e mal‐estar, já
não são limitados às sensibilidades íntero, próprio e êxtero, mas já
envolvem a chamada sensibilidade ao outro, a afetividade passa para um
outro patamar, já que de base fortemente social. Assim a afetividade evolui
para uma ordem moral e seus motivos são originados das relações
indivíduo‐outrem, sejam relações pessoais ou sociais (WALLON, 1989, p.
53).

Com a influência do meio a expressão fica cada vez mais forte e aparecem as
emoções, fortalecendo as relações interpessoais. As emoções ligam o indivíduo ao
ambiente e a outros indivíduos (OLIVEIRA, 2014).
O afeto é essencial para relações saudáveis. Na fase adulta, os valores estão
estabelecidos e a pessoa tem liberdade para voltar-se ao outro para acolher, sendo
um informativo do amadurecimento, quando atinge o equilíbrio entre estar centrado
em si e estar centrado no outro (MAHONEY; ALMEIDA, 2005).
Conforme Bock et al. (2002) para que os comportamentos sejam
compreendidos é essencial o considerar o lado afetivo e a subjetividade do sujeito.
Bock acrescenta:
Os afetos podem ser produzidos fora do indivíduo, isto é, a partir de um
estímulo externo – meio físico ou social – ao qual se atribui um significado
com tonalidade afetiva: agradável ou desagradável, por exemplo. A origem
dos afetos pode também nascer, surgir do interior do indivíduo [...]. O prazer
e a dor são as matizes psíquicas dos afetos, ou se constituem afetos
originários. Entre estes dois extremos encontram-se inúmeras tonalidades,
intensidades de afetos, que podem ser vagos, difíceis de nomear ou
discriminados (BOCK, 2002 p. 192).
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Nota-se que entender, identificar e avaliar a afetividade é algo complexo que
exige estudos sobre a interação dos professores.
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA SAÚDE EMOCIONAL EM UM GRUPO
A saúde emocional é afetada por fatores que podem estar relacionados desde
a infância, influenciando até a idade adulta. Diante dos relatos observados, foi
possível perceber a carência de cuidados com a saúde emocional dos docentes,
ocasionados em maior grau após o distanciamento social da pandemia. Para tanto,
foi elaborado um grupo para que docentes pudessem participar e receber
diariamente informações, sugestões, técnicas e estratégias de enfrentamento de
algumas de suas dificuldades. O grupo ficou livre para oferecer sugestões de temas
que percebessem ser relevantes para o momento. Abaixo o quadro com os temas
oferecido ao longo dos 21 dias.
Quadro 1 – Cronograma grupo de Whatsapp “Saúde Emocional”
DATA
ASSUNTO
01/10/2020
Valorização da profissão
02/10/2020
Recurso interno- Paciência
03/10/2020
Você sabe o que é socializar?
04/10/2020
O quanto você é autoresponsável
05/10/2020
Como está sua autoestima?
06/10/2020
Autocuidado-qual suas preferências diárias?
07/10/2020
Hormônios da felicidade
08/10/2020
Você é resiliente?
09/10/2020
Inteligência Emocional
10/10/2020
Como ter uma comunicação eficaz
11/10/2020
A importância do perdão
12/10/2020
Semana – tipos de inteligência – lógico matemática e linguística
13/10/2020
Inteligência espacial e Corporal cinestésica
14/10/2020
Inteligência intrapessoal e interpessoal
15/10/2020
Inteligência musical, existencial e natural
16/10/2020
Baixa autoestima
17/10/2020
Automotivação
18/10/2020
Mindfulness
19/10/2020
O que é ter sucesso na vida?
20/10/2020
Alteração do humor
21/10/2020
Gratidão
Fonte: Beyersdorff e Conceição (2020)

Após a construção do quadro foi dado início ao grupo e aos conteúdos
oferecidos diariamente, os temas estão relacionado a seguir juntamente com um
breve resumo do que foi apresentado aos docentes.
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Valorização da Profissão
O professor além de repassar conteúdos e conhecimentos ainda incentiva o
aluno a pensar e ter um olhar crítico, preparando a criança para ser um adulto ativo
na sociedade.
Cury (2003, p. 65) realça que:
Os educadores, apesar das suas dificuldades, são insubstituíveis, porque a
gentileza, a solidariedade, a tolerância, a inclusão, os sentimentos altruístas,
enfim todas as áreas da sensibilidade não podem ser ensinadas por
máquinas, e sim por seres humanos.

Carvalho (1999) enfatiza o envolvimento emocional entre professores e
alunos, a preocupação com a aprendizagem pode ser desgastante, ainda assim, ser
um agente de realização prazer e gratificação. É um trabalho que exige sacrifícios,
tempo, energia mas como recompensa deixa marcas positivas no aluno, envolvendo
sentimentos, relações saberes, a relação individual e grupal (BACCON, 2011).
Recurso Interno – Paciência
Junto com a paciência vem o autocontrole e a habilidade de refletir e
aproveitar o presente, ser mais gentil com outras pessoas, ser mais confiável e,
consequentemente, contribuir para relações saudáveis, qualidade no trabalho e paz
de espírito. São inúmeros benefícios que pessoas pacientes recebem e sentem,
agem com bondade, aceitam outros como são, tomam decisões melhores e sentemse calmas. A paciência é um hábito, pode ser desenvolvida, ao deparar com uma
situação desafiadora, pode identificar como um estímulo para o crescimento e assim
suportar melhor o momento, praticar o diálogo interno também auxilia em momentos
de tensão, como perguntar-se “por que isso é difícil para mim?”, “por que essa
situação causou tanto desconforto?”. Ser paciente é um decisão, uma escolha,
assim como a decisão de perder peso gradativamente de forma saudável ao invés
de uma dieta prejudicial e como fazer um curso superior que leva alguns anos.
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Você Sabe o que é Socializar?
As relações sociais formadas ao longo da vida e no dia a dia surgem como
apoio em momentos difíceis, leva o sujeito a confiar que é amado e estimado por
uma pessoa ou grupo, contribuir para o enfrentamento de um determinado momento,
há indícios de que a relação de apoio promovem a saúde e ainda fortalecer a
autoestima (STROEBE; STROEBE, 1995 apud MACEDO, 2012).
O quanto Você é Autorresponsável?
Cada ser humano é responsável por sua vida e pelo lugar onde está por meio
das escolhas conscientes ou inconscientes, dessa forma pode reescrever a história,
trilhar novos caminhos e colocar-se em outro lugar. “Ser autorresponsável é ter a
certeza absoluta de que você é o único responsável pela vida que tem levado, logo,
é o único que pode mudá-la” (VIEIRA, 2017). Quando algo acontece na vida há duas
opções, uma é responsabilizar-se por isso e aprender com o resultado e a outra é
encontrar um culpado sem que isso permita mudanças. Ao assumir uma falha é
encontrado onde está o erro e permite a possibilidade de mudança para que da
próxima vez consiga concluir com sucesso (VIEIRA, 2017).
Como está sua Autoestima?
Há fatores que influenciam na autoestima, que podem ocorrer desde a
infância, de eventos traumáticos, como abuso sexual, início escolar muito tarde,
comparações com outras crianças, falta de amparo emocional ou negligências.
Dessa forma são construídas crenças negativas a seu próprio respeito, como
autodepreciação, pensamentos improdutivos que causam ansiedade, autocríticas,
tristeza, falta de energia, anedonia, depressão e desconforto. A maioria das
intervenções encontradas para trabalhar a baixa autoestima, utilizam os princípios
da terapia cognitivo comportamental.
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Autocuidado – Qual suas Preferências Diárias?
O autocuidado é o conjunto de ações dirigidas a si mesmo para o próprio
benefício da saúde e bem estar físico e emocional. Ação de autocuidado é a
capacidade do ser humano adotar o autocuidado e incluem requisitos como
universais que são os processos de vida que cuidam da estrutura e funcionamento
da pessoa, os requisitos desenvolvimentais que são quando surgem mudanças na
vida e há a necessidade de readaptação e os requisitos por desvio de saúde quando
a pessoa está com uma doença e precisa adaptar-se a sua nova realidade do
momento (DIÓGENES; PAGLIUCA, 2003).
Hormônios da Felicidade
A ocitocina está relacionada com o sistema nervoso central associado ao
estresse, ansiedade, aos comportamentos e relacionamentos sociais, é um
hormônio neurotransmissor muito conhecido como “hormônio do amor”, é liberado
principalmente durante relações sexuais, está relacionado ao comportamento afetivo
entre pessoas. Promove bem estar e atua na proteção do estresse (CAMPOS,
GRAVETO, 2010). A endorfina age nos receptores como um analgésico da dor,
pode ser estimulada após uma longa corrida ou acupuntura por exemplo
(WISCHERAL, 2003). Age diminuindo a dor e ajuda a superar situações difíceis, na
era paleolítica era necessária principalmente para suportar o clima frio em busca da
caça para uma refeição. A serotonina é responsável pela regulação do sono, apetite,
e elevação do humor, autocontrole e estabilidade emocional, é liberada quando há
sentimento de respeito e um tratamento de admiração, trazendo sensação de bem
estar. A dopamina é um motivador para atingir os objetivos, a química gera
sensação de satisfação e encorajamento, é liberada quando uma meta é alcançada,
causando segurança e entusiasmo (FERREIRA, 2018).
Você é Resiliente?
A resiliência é compreendida como a adaptação frente aos desafios
enfrentados mantendo uma postura positiva e otimista, ela pode ser treinada e
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potencializada. Treinar o cérebro a enfrentar e criar estratégias que produzam
respostas mais adaptadas a momentos de estresse e visem a resolução do
problema (KISTEMACHER, SCHNEIDER, KESSLER, 2020).
Inteligência Emocional
A inteligência emocional ganhou destaque após a publicação do livro de
Daniel Goleman em 1995. Goleman (2001, p. 337) definiu a Inteligência Emocional
como “capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e os dos outros, de
motivar a nós mesmos e de gerenciar bem as emoções dentro de nós e em nossos
relacionamentos”. Em um mesmo pensamento, Weisinger (2001, p. 14) disse que é
“o uso inteligente das emoções – isto é, fazer intencionalmente com que suas
emoções trabalhem a seu favor, usando-as como uma ajuda para ditar seu
comportamento e seu raciocínio, de maneira a aperfeiçoar seus resultados”. Ter
inteligência emocional é habilidade com outras pessoas, saber administrar suas
emoções reagindo de forma controlada e não impulsiva.
Como Ter uma Comunicação Eficaz
Ao dialogar com alguém é importante que todo o contexto, fala, gestos e
postura estejam em concordância com a mensagem que está sendo passada. Há a
comunicação passiva, onde a mensagem é recebida e nada é feito e a comunicação
ativa onde ela é recebida e tem uma reação, sendo chamada de reativa (DEVESA,
2016).
A Importância do Perdão
Ao errar ou pensar que outro errou surgem mágoas, ressentimentos e falta de
diálogo, para algumas pessoas o ato de perdoar é fácil e rápida, para outras pode
ser muito desgastante. O perdão pode ser definido como remissão de pena,
desculpa, poupar, evitar, aceitar, conceder desculpa, etc., Casarjian afirma que o
perdão é a paz de espírito, uma decisão, uma atitude e até mesmo uma forma de
lidar com doenças físicas considerando que o ressentimento causa adoecimento do
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corpo. O perdão pode ser dado verbalmente ou internamente, sem expressar à
pessoa. Em alguns momentos pode ser necessário o autoperdão, sendo esse as
vezes o mais difícil para aceitar seu próprio erro, nesse caso é preciso ter
autocompaixão, ser gentil consigo mesmo e tirar lições do erro (FREITE, 2020).
Tipos de Inteligência – Lógico-matemática e Linguística, Espacial e Corporal
Cinestésica, Intrapessoal e Interpessoal, Inteligência Musical, Existencial e Natural
Howard Gardner é um psicólogo norte-americano que na década de 80 ficou
conhecido pela teoria das Inteligências múltiplas, mostrando que cada pessoa pode
desenvolver um tipo de inteligência e cada uma pode expandir-se de forma
independente da outra. Inicialmente eram 7 tipos de inteligência, mais tarde foram
acrescentadas duas (RODRIGUES, 2017).
1 – Lógico-matemática: Facilidade para lidar com números, com uma linha
de raciocínio, levantar hipóteses, trabalhar com símbolos, sendo as
soluções resolvidas ligeiramente pela mente.
2 – Linguística: Sensibilidade para o significado das palavras e funções da
linguagem, facilidade para transmitir ideias, aprender idiomas.
3 – Espacial: Melhor percepção do mundo visual e espacial, facilidade em
criar, sensibilidade à cor e formas, modificar imagens, se localizar e localizar
objetos.
4 – Corporal cinestésica ou físico cinestésica: Prática para controlar o corpo
de forma fina, com coordenação e precisão. Usa sem corpo para expressar
ideias e sentimentos.
5 – Interpessoal: Facilidade para interagir com outras pessoas, distinguir
humor e sentimentos, compreender e motivar, reagir a temperamentos e
humores.
6 – Intrapessoal: Habilidade para compreender a si mesmo,
autoconhecimento, lidar com seus desejos e sonhos.
7 – Musical: Habilidade para elaborar e avaliar ritmos, tocar instrumentos e
compor.
8 – Natural: Sensibilidade com a natureza e habilidades biológicas.
9 – Existencial: Capacidades filosóficas, refletir sobre a existência e a vida
(RODRIGUES, 2017).

Baixa Autoestima
Um dos fatores da baixa autoestima pode estar vinculado a pais autoritários e
que não ofereciam atenção. Para trabalhá-la é necessário tomar consciência de seu
pensamento automático e avaliar se ele é ou não racional, fazer perguntas mentais
para avaliar a verdade daquilo. Construir uma lista de áreas que considera
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importante na vida e atribuir uma nota, ao final verificar qual a importância que se dá
nessas áreas, se estão alinhadas com os desejos. Praticar a autoaceitação, gostar
de quem é, sentir confiança em si, aceitar o passado sem tentar mudá-lo.
Automotivação
Motivar a si mesmo está relacionado à inteligência emocional com as
influências das emoções sobre seu estado, Goleman citado por (BRANCO, 2004) diz
que motivação é "usar as nossas preferências mais profundas, para avançar e nos
guiar para os nossos objetivos, para nos ajudar a tomar a iniciativa e ser altamente
eficientes e para perseverar face a contrariedades e frustrações". A automotivação
pode ser vivenciada no controle da impulsividade e a visão otimista. A motivação
positiva proporciona entusiasmo, persistência e confiança (BRANCO, 2004).
Mindfulness
O termo Mindfuness é conhecido como atenção plena, pode referir-se a uma
habilidade psicológica, uma técnica, um estado de consciência ou traço da
personalidade. Sua origem é budista, Jon Kabat-Zinn a trouxe para a medicina
ocidental em 1970 e para ele é somente despertar a consciência para o momento
presente sem julgamentos. O Mindfulness está associado ao bem estar psicológico,
pois a técnica, assim chamada nesse momento, busca observar acontecimentos
internos e externos, descrever emoções e sentimentos do momento, sem
julgamentos e sem reagir de forma impulsiva (GALDINO, 2020).
O Que é Ter Sucesso na Vida?
Não existe uma lista de itens que indiquem quais são motivos de sucesso na
vida, para cada pessoa o sucesso é definido de uma maneira diferente de outra, de
forma subjetiva. Para alguns, estar em um relacionamento estável pode ser motivo
para sua felicidade (HENNA, 2020), ter o carro do ano, a casa própria, viajar muito,
ter filhos, ter saúde são alguns dos motivos destacados como fatores de sucesso.
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Situações sociais e são relacionadas com maiores índices de felicidade,
Ferraz et al. questiona que não se sabe se esses sujeitos são mais felizes porque
têm mais relações sociais ou se têm mais relações sociais porque são mais felizes
(HENNA, 2020).
Alteração do Humor
Uma série de fatores pode influenciar em como o ser humano se sente e se
comporta, a percepção dos sons envolve estruturas cerebrais ligas às experiências
emocionais como ouvir música, por exemplo. A assimilação das áreas do cérebro
com o sistema responsável pelas emoções faz com que o processamento da música
seja influenciado pelas emoções. A música tem a habilidade de evocar emoções de
alegria, tristeza, medo ou raiva (ROCHA e BOGGIO, 2013).
Os hormônios também contribuem, a serotonina quando alterada pode
desregular o sono, altera o apetite, o humor, atividades motoras e funções cognitivas
(FEIJÓ, BERTOLUCI, REIS, 2010).
Gratidão
A gratidão está associada com melhores relações interpessoais e saúde
mental, aumentando o bem estar. Fox desenvolveu um estudo onde os participantes
imaginaram um cenário de sofrimento em um momento de grande privação e em
seguida foi oferecida ajuda para sua sobrevivência, a neuroimagem mostrou
ativação de certas áreas cerebrais, como de empatia, análise moral, recompensa,
essas mesmas áreas são ativadas no alívio da dor (MACHADO; BRAGA, 2020).
CONCLUSÃO
Ao longo do trabalho com o grupo foi possível identificar diferentes aspectos
que influenciam na saúde emocional dos docentes, carregando ansiedade, medo e
incertezas.
O grupo Saúde Emocional promoveu estudos e suporte para algumas
pessoas que buscavam estratégias de enfrentamento e compreensão de alguns
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pensamentos. Os comentários positivos sobre os tópicos incentivavam a seguir com
ânimo oferecendo o melhor no momento, os temas sugeridos auxiliaram à entender
como as alterações no ambiente podem acarretar prejuízos emocionais e o quanto
os docentes são carentes de atenção e cuidados pessoais.
Ao identificar as demandas do grupo foi permitido trabalhar com dicas,
recursos e técnicas entre as quais podemos destacar a baixa autoestima, a
importância do perdão e autoperdão, comunicação eficaz, automotivação, alteração
do humor, mindfulness e a gratidão, estes foram os mais comentados durante o
tempo.
Portanto, é fundamental dar atenção aos docentes em todos os momentos,
oferecer suporte levando em consideração os diversos fenômenos que podem
influenciar sua saúde emocional e assim mantê-los em condições favoráveis
demonstrando empatia e o devido mérito que merecem.
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SOCIODRAMA COMO FERRAMENTA DE INTERVENÇÃO ESCOLAR
Larissa Zucco Iarrocheski14
RESUMO
O presente artigo se destina a discutir sobre a temática do sociodrama, abordagem
vinda de Jacob Levy Moreno, como uma ferramenta de intervenção escolar. A
Psicologia Escolar é uma área reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia e
mostra cotidianamente a sua necessidade e importância, uma vez que
compreendido seu papel enquanto profissional dentro do sistema educacional. O
objetivo do trabalho é demonstrar como a teoria do psicodrama e sua prática podem
auxiliar na formação de personas e realidades outras que divergem das vivenciadas
pelos seus papéis frequentemente desempenhados. A metodologia utilizada foi a de
revisão em livros e artigos que dissertassem sobre a temática acima citada. Os
resultados obtidos revelam que quando bem administrada a intervenção pode
contribuir ricamente na construção de sujeitos com um roll de opções para respostas
à determinadas situações, incentivando e potencializando a espontaneidade e
criatividade desses indivíduos em idade escolar e construção de si mesmo.
Palavras-chave: Sociodrama. Educação. Intervenção escolar. Psicologia.
ABSTRACT
This article is intended to discuss the theme of sociodrama, an approach from Jacob
Levy Moreno, as a school intervention tool. School Psychology is an area recognized
by the Federal Council of Psychology and shows daily its need and importance, once
it has understood its role as a professional within the educational system. The
objective of the work is to demonstrate how the theory of psychodrama and its
practice can assist in the formation of personas and other realities that differ from
those experienced by their frequently performed roles. The methodology used was
that of reviewing books and articles that talked about the aforementioned theme. The
results obtained reveal that when the intervention is well managed, it can contribute
richly in the construction of subjects with a roll of options to respond to certain
situations, encouraging and enhancing the spontaneity and creativity of these schoolage individuals and the construction of themselves.
Keywords: Sociodrama. Education. School intervention. Psychology.
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INTRODUÇÃO
A Psicologia enquanto ciência e profissão tem grande relevância e
importância nos seus vastos campos de atuação. Sabe-se que onde há pessoas, há
espaço para a atuação do Psicólogo, sendo assim, no campo escolar não é
diferente. A área vem ganhando destaque e discussões no que diz respeito a
atuação do psicólogo dentro das escolas e recentemente houve a aprovação da lei
que dispõe sobre o atendimento psicológico para alunos de escolas públicas. Ou
seja, com isso o trabalho da psicologia escolar torna-se parte da equipe
multidisciplinar que atua na educação, bem como o serviço social. Está previsto na
lei 13.935 de 2019, onde o Governo Federal tornou público e se fez presente no
Diário Oficial da União15.
Segundo a Agência Senado (BRASIL, 2019), as equipes multiprofissionais
deverão “desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensinoaprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação
das relações sociais e institucionais”, levando em consideração o Projeto Político
Pedagógico (PPP) das redes públicas de educação básica e dos estabelecimentos
de ensino. Ainda assim, deve ser levando em consideração que as escolas têm até o
final deste ano, 2020, para a reorganização do sistema escolar bem como a
contratação do profissional e demais cumprimento das disposições.
A psicologia escolar é um campo que deixa algumas lacunas abertas na
atuação do profissional, pois conforme apontam alguns pesquisadores da área
(JOBIM; SOUZA, 1996; BATISTA, 1994; GOMES, 1994) não há um perfil
determinado para esse profissional, sendo assim mostra-se a desorientação entre as
classes: Psicólogo, Pedagogo, Psicólogo Escolar e ainda Psicopedagogo. Portanto,
torna-se essencial que o conhecimento durante a graduação seja claro, atentando
que o acadêmico consiga, dessa forma, atender as demandas sociais advindas da
instituição de ensino.
O início da Psicologia Escolar se deu através da Psicometria, forma cuja qual
também deu início a testagem psicológica e de quociente de inteligência (QI), onde
buscava-se o diagnóstico e a dita “cura” dos problemas de aprendizagem vindo dos

Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.935-de-11-de-dezembro-de-2019232942408
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alunos e que, segundo Almeida (1999), estavam relacionadas aos fatores
pedagógicos, sociais e institucionais.
A importância dos estágios básicos e obrigatórios na graduação são de
fundamentais quando fala-se em aproximar a prática profissional do ambiente
acadêmico e na boa preparação e capacitação desse futuro profissional, dentre os
principais objetivos dos estágios encontram-se: a) Possibilitar ao aluno vivência
prática dos conteúdos teóricos, vistos durante sua formação acadêmica, assim como
os adquiridos no decorrer do estágio. b) Orientar o estagiário no sentido e
desenvolver uma atitude profissional e ética quanto a sua atuação como psicólogo
no mercado de trabalho. c) Oportunizar experiências para o estagiário dentro das
áreas da Psicologia, podendo, desta forma, obter a habilitação para atuar
profissionalmente após a conclusão do curso. d) Mobilizar uma visão crítica de
reflexão e questionamento no estágio, com o intuito de aprimorar e amadurecer os
conhecimentos obtidos durante sua formação. e) Propiciar ao estagiário situações de
convívio e trabalho grupais em que se evidencia integração e respeito mútuos,
necessários para a obtenção de objetivos comuns. f) Propiciar o contato do
estagiário com a comunidade para a qual vai direcionar seu desempenho
profissional.
Como ferramenta de estudo e preparo acadêmico, as intervenções são
excelentes métodos e técnicas para a prática profissional e fazem parte dos
estágios, podendo ser aplicadas quando levantada determinada demanda através de
pesquisa, quando encaminhada para os estagiários de psicologia ou quando de
queixas da equipe e instituição escolar. Dentre as intervenções utilizadas, tem-se o
psicodrama e o sociodrama como ferramentas de aprendizagem e vivência da
espontaneidade, de papeis sociais e representações das personas existentes. Para
tanto, o objeto de construção de conhecimento do presente artigo tem seu foco
voltado para o sociodrama como instrumento de intervenção educacional.
SOCIODRAMA COMO FERRAMENTA DE INTERVENÇÃO
O Psicodrama, teoria criada por Jacob Levy Moreno (1889-1974), formado em
medicina, sempre teve fortes ligações com o teatro – relatos trazem que Moreno já
realizava praticas, do que hoje é conhecido como Psicodrama, com crianças de seu
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bairro – ficou conhecido na psiquiatria e na psicologia, criador do teatro espontâneo
que impulsionou e fundamentou sua teoria Psicodramática.
As principais teorias que desenvolveram o estudo da dinâmica de grupo,
além da teoria de campo, de Kurt Lewin, foram: a) teoria socionômica (que
inclui a sociometria, a sociodinâmica e a sociatria – nesta última está
contida o psicodrama, o sociodrama e a psicoterapia de grupo), de Jacob
Levy Moreno; b) teoria da interação, de Bales; c) teoria dos sistemas (de
Newcomb, Miller, etc); d) teoria psicanalítica (de Freud, Bion, Eric Berne,
etc.); e) teoria cognitiva e construtivista, de Jean Piaget (CARTWRIGHT;
ZANDER , 1975, p.8).

Moreno (1975) buscou através de técnicas e aquecimentos, despertar a
espontaneidade do ser humano. Essa espontaneidade precisa ser despertada pois,
segundo o autor, ela é perdida devido às conservas culturais, onde o indivíduo vê-se
obrigado a agir conforme a sociedade impõe, com condutas, normas e
comportamentos pré-estabelecidos, deixando de lado o seu lado criativo.
O Psicodrama possui regras de funcionamento, setting, preparo e pode ser
trabalhado tanto individualmente quanto em grupo. Ele possui quatro momentos
criativos, sendo eles: 1) religioso-filosófico; 2) teatral e terapêutico; 3) sociológicogrupal; 4) momento de organização-consolidação:
Os quatro períodos criativos vividos pelo fundador do psicodrama podem
ser descritos da seguinte forma: primeiramente Moreno buscava através da
fé uma relação harmoniosa com Deus, identificando a espontaneidade e a
potência criativa como formas de superação de doenças. Com o momento
teatral, ele trará a catarse como importante veículo de re-significação. A
terceira fase, é marcada pela necessidade de Moreno submeter-se aos
padrões métricos pragmáticos, buscando ser reconhecido no campo da
psicologia social. No quarto e último momento ele estava preocupado em
consolidar um corpo doutrinário e dialogava com outras abordagens
psicoterápicas (RAMALHO , 2010, p. 31).

A ideia do autor era que cada sessão psicodramática representasse uma
experiência existencial, pois utilizou de várias bases da fenomenologia existencial
como a própria existência, o ser, a temporalidade (noção de aqui e agora), o espaço,
o encontro, a liberdade (espontaneidade), a percepção, o corpo, o imaginário, a
linguagem, o sonho e a fantasia através da vivência:
O método psicodramático também é um método sempre aberto a novas
investigações, como é o fenomenológico. Para Moreno, "uma resposta
provoca cem perguntas". Por ser um método aberto, não se conclui que o
método psicodramático seja caótico e desordenado, mas pelo contrário, ele
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permite acompanhar um mundo em constante movimento de criação
(GONÇALVES; WOLLF; ALMEIDA, 1988, p.33).

Moreno (1975) diz que a espontaneidade é a fonte de energia do ser humano,
e será chamada por ele de Fator E, ela quem rege a sua existência e capacidade
criativa, contudo tende-se a buscar a segurança do imutável (grande parte disso
atribui-se as conservas culturais). Ao nascermos, somos seres completamente
espontâneos, agindo de forma participativa e não traumática, mas que ao passar do
tempo vem sofrendo a influência dos seus primeiros egos auxiliares, a mãe e o
profissional pediatra. A espontaneidade é um catalisador e não uma energia
acumulável, não se conserva e, para Moreno, é um catalisador essencial ao ser
humano.
Moreno propõe uma ‘revolução criadora’ através do psicodrama, e esta
significa a recuperação da espontaneidade perdida no ambiente afetivo e no
sistema social. A espontaneidade é algo que pertence ao potencial criativo,
que se atualiza e se manifesta. Ser espontâneo é tomar decisões
adequadas, perante o novo, agir de forma transformadora e coerente,
considerando sempre os laços afetivos construídos na rede. Não é
responder automaticamente, é responder sendo um agente ativo do próprio
destino (RAMALHO, 2010, p.35).

A ação dramática propõe que as conservas culturais sejam deixadas de lado
dentro do setting terapêutico, proporcionando aos atuantes que deem asas para sua
espontaneidade e tragam a sua criança interior (criança como símbolo de verdadeira
espontaneidade), dessa forma trabalha-se em cena com o “como se”:
É no ‘como se’ do psicodrama que a realidade suplementar opera. O "como
se" não opera sobre a realidade da vida, mas sobre a situação semi-real do
jogo; é a chamada ‘meta – realidade’. Suplementar significa ‘o que sobrou’,
e diz respeito àquela parte da experiência que permanece dentro de nós. A
realidade psíquica é ampliada e se dá expressão às dimensões intangíveis,
invisíveis, da vida do protagonista. De acordo com Blatner (apud
KELLERMAN, 1992: 30): ‘A imaginação representa aquela dimensão de
nossas vidas que é nossa realidade suplementar. Somos reis e escravos,
somos crianças novamente, existimos 10 anos além, no futuro, etc.’ O
conceito de realidade suplementar é fundamental e foi introduzido no
psicodrama para ajudar na apresentação da verdade pessoal do
protagonista. Nela, o protagonista representa a sua verdade na forma
subjetiva, não é apenas o que realmente aconteceu, mas o que nunca
ocorreu embora tenha sido desejado, temido ou admirado: o desconhecido,
o não-dito, o não-nascido, o sonho, esperanças, as sensações de dèja vu,
medos, desapontamentos, expectativas e desejos frustrados. O que conta é
o que parece ‘fenomenologicamente’ verdadeiro para o protagonista, faz
parte da verdade pessoal do protagonista e da sua experiência singular da
realidade, portanto, tem validação existencial (RAMALHO, 2010, p.42-43).
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Moreno (1975) cita técnicas que facilitam o aparecimento dessa realidade
suplementar, sendo elas: 1) a inversão de papéis; 2) o roleplaying; 3) o onirodrama;
4) o jogo de Deus; 5) a projeção no futuro; 6) a loja mágica; 7) a comunidade
terapêutica ou a técnica da criação de um mundo auxiliar, entre outras.
Além disso, é necessário que seja trabalhado as técnicas para atingir o auge
da cena, que são o aquecimento inespecífico (parte 1) e aquecimento específico
(parte 2) para a dramatização (parte 3), como forma de surgir a espontaneidade e
criatividade, e por fim o compartilhamento (parte 4).
DESENVOLVENDO A AUTOIMAGEM ATRAVÉS DE PAPEIS NO PSICODRAMA
A partir da visão do psicodrama, pode-se observar que o indivíduo tem a
oportunidade de imaginar-se em papeis nunca antes desempenhados, e isso pode
ter e tem ligação direta com sua autoimagem, e abordaremos justamente isso nesse
item.
Historicamente temos uma construção de imagem a partir do contexto no qual
o indivíduo está inserido, ou seja, depende-se muito da maneira tal qual a
comunidade, na qual ele está situado, estabelece suas normativas, padrões e visões
axiológicas pois estas influenciarão diretamente na postura desse indivíduo.
A considerar uma civilização que passa por diversos marcos de opressão e
violência, esse sujeito, situado nesse mesmo âmbito social, acaba por deixar alguns
pontos da sua individualidade de lado para atender os padrões estabelecidos pela
sociedade, dentre os quais a sua criatividade e espontaneidade são menosprezados
e desagregados desse indivíduo.
Portanto, falando sobre a teoria de Moreno, ressalta-se que o resgatar da
visibilidade desse sujeito está intimamente ligada ao “desvelar para desdramatizar,
iluminar o oculto que emerge na ação espontânea criativa”, que irá privilegiar a
forma de enfrentar como maneira para atingir um encontro existencial, ou seja, trazer
para o co-consciente o que o co-inconsciente necessita trabalhar, emergindo
também a criatividade como princípio libertador do aqui e agora (RAMALHO, 2002)..
Pois é neste tempo e espaço, nas relações intersubjetivas, que acontece a
intensificação emocional, com o acréscimo do imaginário e do
desenvolvimento da espontaneidade e criatividade dos envolvidos. No
psicodrama, partimos do princípio de que os processos subjetivos são
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movidos pela espontaneidade criativa. São as conservas culturais que
estancam este processo. Para tal, o psicodrama se ocupa do
desenvolvimento de novos papéis e/ou do desempenho novo de velhos
papéis. Visa a conscientização e ampliação criativa do leque deste
desempenho de papéis, evitando a repetição cega do corpo, cristalizado,
conservado, alienado de si e de seus vínculos. A proposta de Moreno
remete às questões da realidade prática, às questões psicossociais, mesmo
que se trate do pensamento mais abstrato, que se trate de singularidades. O
teste de realidade é o da vida, no que ela implica de vivência espontâneocriativa, a partir do corpo (papéis psicossomáticos) e de suas conexões para
fora (papéis psicológicos e sociais) (RAMALHO, 2010, p. 72).

Por ter conhecimento de que o homem contemporâneo procura sempre
repetir aquilo que já existe ou já foi anteriormente feito, esquece-se do processo de
criação, o psicodrama como processo terapêutico não irá concentrar-se num único
indivíduo, mas neste em relação aos seu meio social, seus vínculos, em um
determinado momento de sua vida (RAMALHO, 2010).
Para Ramalho,
a menor unidade existencial não é o indivíduo e sim o átomo social,
compreendendo os múltiplos papeis jogados em um grupo. No átomo, os
papéis podem encontrar o espaço vivencial propício para o encontro, as
condições de possibilidade para o ato de criar e transformar a si mesmos e
aos outros. Mas, para desenvolver relações saudáveis de encontro
existencial (eu - tu), é necessário o desenvolvimento da tele-sensibilidade
para si, para os demais e para a compreensão da realidade ou contexto
social e cósmico circundante (RAMALHO, 2010, p. 73)..

Assim sendo, tal abordagem promove a saúde enquanto disponibiliza
alternativas ao indivíduo de manifestar, de forma espontânea e criativa, uma
reconstrução de suas cenas, levando-o a uma “catarse de integração de conteúdos
alienados em si mesmo, chegar à ressignificação co-criativa, a uma maior autocrítica
e à invenção de formas subjetivas não usuais e não cristalizadas” (RAMALHO,
2002).
Portanto, quando voltada para um sistema educacional é possível administrar
formas outras de aprendizagem a partir da vivência de papeis que nunca antes
foram cogitados, experienciando as personas diversas com sentimentos variados,
desde a explosão da raiva, alegria, tristeza, medo, euforia e sensações como o
amor-próprio e o pertencimento e importância dentro de um grupo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por assim ser, a Psicologia Escolar deve ser capaz de “compreender o
processo de ensino-aprendizagem” bem como a fase do desenvolvimento que o
indivíduo se encontra, as determinações sócio-históricas, além de fornecer subsídios
teóricos que amparem o entendimento dos processos psicológicos que fazem parte
do sujeito e do processo educativo no qual está inserido. Deve se fazer presente no
contexto educacional, uma vez que é capaz de suprir a compreensão dos processos
educativos através de um olhar diferenciado ao sujeito, levando em conta a pesquisa
e prática cotidiana, bem como a identificação das dificuldades e sua estruturação.
Deve ser inclusiva e propiciar um ambiente inclusivo dentro da instituição para que
então se tenha uma prática pedagógica inclusiva e transformadora, além de
reconhecer o educador/professor como sujeito com emoções, sentimentos e
necessidade de saúde psíquica no processo educacional para ser capaz de garantir
mudanças profundas e significativas na sociedade como um todo. Para além das
questões já debatidas, deve-se ser levado em consideração a produção do fracasso
escolar como um meio de discussão necessário no que tange a intervenções
práticas e de vivências tal qual o sociodrama.
O primeiro deles é o fracasso escolar como um problema abordado através do
psíquico, “a culpabilização da criança e de seus pais”, sendo essa entendida como a
qual “se deve a prejuízos da capacidade intelectual dos alunos, decorrentes de
problemas emocionais”, cuja criança mostra-se “portadora de uma organização
psíquica imatura, que resulta em ansiedade, dificuldade de atenção, dependência,
agressividade” que resulta em “problemas psicomotores e inibição intelectual que
prejudicam a aprendizagem escolar”, e que isso não deve ser compreendido como
exame de classes, pois qualquer sistema familiar pode apresentar problemáticas que
venham a interferir no desempenho ou aprendizado do infante (ANGELUCC, 2004).
O segundo é o fracasso escolar como um problema técnico, sendo entendido
como a qual se dá a culpabilização do docente ou professor, desenvolvendo-se a
partir do “efeito de técnicas de ensino inadequadas ou de falta de domínio da técnica
correta pelo professor”, sendo assim, o foco não é mais individual do infante que
apresenta dificuldades advindas de problemas emocionais, e sim da deficiência cujo
ensino é passado. Acrescenta-se uma forte crítica no que diz respeito a idealização
dos alunos dos setores educacionais enquanto responsabilidade técnica acadêmica,
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pois “os professores estão preparados para escolarizar crianças ideais, mas não os
usuários

predominantes

da

escola

pública

primária

as

crianças

pobres”

(ANGELUCCI et al, 2004).
O terceiro é o fracasso escolar como questão institucional, abordando então a
lógica excludente da educação escolar, porque a escola é entendida como
instituição social que forma e transforma a estrutura social, e que o fracasso escolar
existe desde quando se deu o acontecimento da mesma. Ainda que de formas
diferenciadas. Portanto, “a análise dos processos institucionais que levam à
produção do fracasso deve considerar a escola como instituição inserida em uma
sociedade de classes regida pelos interesses do capital” cujo qual também provê
recursos governamentais e/ou públicos para o desenvolvimento da educação “sendo
que a própria política pública encontra-se entre os determinantes do fracasso
escolar” (ANGELUCC, 2004).
E o quarto e último, o fracasso escolar como um problema ou questão política,
dentro disso, à cultura escolar, a cultura popular e as relações de poder. A escola
também vêm de uma instituição social regida por uma lógica capitalista de
organização de classes sociais ou de uma sociedade de classes. Contudo, o foco
aqui presente, mostra-se como “relações de poder estabelecidas no interior da
instituição escolar” e ainda com grifo de que há uma “violência praticada pela escola
ao estruturar-se com base na cultura dominante e não reconhecer e, portanto,
desvalorizar a cultura popular”. Quando elencado fatores que diferenciam os alunos
por classes sociais e acesso ao ensino, se diz que “as crianças das classes
populares são carentes de cultura ou possuem deficiências cognitivas e emocionais”,
não levando em consideração aspectos outros - o que graças as pesquisas
desenvolvidas na área da educação tem sido aos poucos modificadas e perdendo a
visão estereotipada de “funcionar por obrigação” (ANGELUCC, 2004).
Portanto, entende-se que o fracasso escolar não vem de um único fator
determinante, então pode ser trabalhado e combatido desde que identificado o
motivo causador do mesmo, assim, há a possibilidade de criar intervenções tantas
para modificar a situação desse aluno acometido e rotulado pelo “fracasso escolar”.
Dentre as opções disponíveis, o sociodrama pode ser uma delas! Afinal, em sua
estrutura e desenvolvimento é possível trabalhar não só o aluno mas também a
equipe, pais e a própria comunidade envolvida no processo de aprendizagem,
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proporcionando a todos o enriquecimento dos papéis desempenhados na
coletividade da construção do saber-conhecimento.
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DEMANDAS PARA PSICOLOGIA ESCOLAR EM TEMPOS DE PANDEMIA DA
COVID-19
Paola Malacoski Schimingoski16
Jaquelini Conceição17
RESUMO
Este artigo aborda as demadas da psicologia em tempos de pandemia da COVID19, como os transtornos comuns da infância, a violência sexual, as consequências
do isolamento social trazendo o olhar da psicopedagogia no cenário escolar. Tem
como metodologias a pesquisa bibliográfia e o estudo de caso em uma Escola de
Educação Infantil de um Município do Planalto Norte Catarinense. Devido ao
isolamento social, com a suspensão das aulas presenciais, surgiu a necessidade
das escolas reinventarem espaços de aprendizagem, criarem caminhos e gestar
soluções, assim o atual momento configura-se como momento de adaptação e
constante inserção da psicologia diante das realidades encontradas.
Palavras-Chave: Saúde Mental. Ensino-Aprendizagem. Educação. COVID-19.
ABSTRACT
This article addresses the demats of Psychology in times of pandemic of the COVID19, such as common childhood disorders, sexual violence, the consequences of
social isolation bringing the view of psychopedagogy in the school scenario. Its
methodologies are bibliographic research and case study in a municipal school for
early childhood education. Due to social isolation, with the suspension of face-to-face
classes, the need arose for schools to reinvent learning spaces, create paths and
generate solutions, so the current moment is configured as a moment of adaptation
and constant insertion of psychology in the face of the realities found.
Keywords: Mental Health. Teaching-Learning. Education.
INTRODUÇÃO
A pandemia da doença causada pelo novo coronavírus 2019 (COVID-19)
tornou-se um dos grandes desafios do século XXI. Atualmente, acomete mais de
100 países e territórios nos cinco continentes (WHO, 2019).
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A COVID-19 é uma doença infectocontagiosa causada pelo coronavírus da
síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2), do inglês severe acute
respiratory syndrome-associated coronavirus 2.
A primeira medida adotada é o distanciamento social, evitando aglomerações
a fim de manter no mínimo um metro e meio de distância entre as pessoas, como
também a proibição de eventos que ocasionem um grande número de indivíduos
reunidos, como por exemplo a aulas presenciais (REIS-FILHO, QUINTO, 2020).
O isolamento social, tem o poder de afetar a saúde mental das pessoas,
aumentando os níveis de ansiedade, pois fatores desconhecidos e incertos fazem
com que todos se sintam inseguros (DIANA, 2020).
O artigo tem como objetivo apresentar as demandas da psicologia em uma
Escola de Educação Infantil de um município do Planalto Norte Catarinense em
tempos de pandemia da COVID-19.
É essencial que o psicólogo se preocupe em assumir um compromisso teórico
e prático com as questões da escola:
[...] É fundamental que os psicólogos que atuam diretamente na instituição
escolar preocupem-se com a melhoria das práticas pedagógicas, garantindo
que a escola se utilize dos conhecimentos psicológicos na elaboração de
suas propostas de trabalho, visando a atingir o objetivo primeiro da
educação: a humanização (LIMA, 2005, p. 17-23).

Se faz importante continuar na busca por novas e melhores possibilidades de
atuação do psicólogo escolar, como forma de contribuir, através de conteúdos
teóricos e práticos da psicologia, para uma educação de qualidade.
MATERIAL E MÉTODOS
As metodologias presentes no artigo são a pesquisa bibliográfica e o estudo
de caso.
Segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de
referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e eletrônicos,
como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o
que já se estudou sobre o assunto.
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Ainda segundo Gil (2008) um estudo de caso pode ser caracterizado como
um estudo de uma entidade bem definida como um programa, uma instituição, um
sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em
profundidade o como e o porquê de uma determinada situação que se supõe ser
única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e
característico. O pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser estudado,
mas revelá-lo tal como ele o percebe
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A pandemia da COVID-19 impôs uma condição de distanciamento social. Esta
afetou diretamente o funcionamento das instituições escolares que, rapidamente e
conforme possibilidades, aderiram à modalidade de ensino remoto, tendo em vista a
necessidade da continuação do processo de escolarização.
Neste novo formato, o psicólogo escolar tem sido convocado a repensar o seu
fazer diante das atuais demandas que estão compondo o cotidiano escolar, exigindo
novas práticas profissionais.
Os resultados e discussões apresentados neste artigo estão selecionados em
itens que referem-se a uma fundamentação teórica que estrutura a compreensão e
as demandas da psicologia escolar, inclusive em tempos de pandemia da COVID-19
encontradas em uma escola de educação infantil do planalto norte catarinense.
DEMANDAS ESCOLARES PARA PSICOLOGIA
Martini (2014) destaca que a atuação do psicólogo escolar frequentemente
está relacionada ao diagnóstico e ao atendimento de crianças com dificuldades
emocionais ou de comportamento, como também à orientação aos pais e
professores sobre as melhores formas de trabalharem com os alunos que
apresentam estes tipos de problemas.
Martini (2014) aponta diversas formas de atuação do psicólogo escolar, dentre
elas, fazendo uso de avaliação, diagnóstico, atendimento e encaminhamento de
alunos com dificuldades escolares, podendo utilizar diversos instrumentos de
investigação, como observação de alunos no cotidiano escolar e suas relações,
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jogos e outras situações que auxiliem a superação do caráter estigmatizador do
diagnóstico, o qual dificulta a superação das dificuldades identificadas.
Além disso, Martini (2014) sustenta que a orientação a alunos e pais é uma
forma de atuação válida para o profissional da psicologia, porém, diferentemente do
que se realiza em psicoterapia, o psicólogo escolar deve abordar a orientação às
necessidades específicas do desenvolvimento do aluno, o que pode ser realizado
juntamente com outros profissionais, objetivando o bem-estar emocional e o
desenvolvimento de recursos psicológicos, atrelados às propostas da escola, sobre
a educação do aluno.
É essencial que o psicólogo se preocupe em assumir um compromisso teórico
e prático com as questões da escola:
[...] É fundamental que os psicólogos que atuam diretamente na instituição
escolar preocupem-se com a melhoria das práticas pedagógicas, garantindo
que a escola se utilize dos conhecimentos psicológicos na elaboração de
suas propostas de trabalho, visando a atingir o objetivo primeiro da
educação: a humanização (LIMA, 2005, p.17-23).

Portanto, é importante dar continuidade a busca de novas e melhores
possibilidades de atuação do psicólogo escolar, como forma de contribuir, através de
conteúdos teóricos e práticos da psicologia, para uma educação de qualidade.
TRANSTORNOS MENTAIS/COMPORTAMENTAIS COMUNS DA INFÂNCIA
A pandemia trouxe mudanças bruscas de rotina, diferentes padrões de
trabalho, carga horária estendida de home office, filhos em casa em tempo integral e
muitas novas tarefas e hábitos que tem afetado diferentes faixa etárias,
principalmente aqueles que possuem algum tipo de transtorno, perante tudo isso
existem também as dificuldades encontradas pelos pais em realizar as atividades
pedagógicas visto que as aulas presencias estão suspensas. Veremos a seguir, dois
dos principais transtornos encontrados nas escolas.
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TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH)
O TDAH é um problema de saúde importante, cujas implicações abrangem
diversas áreas de funcionamento do indivíduo (APA, 2004). É caracterizado pela
presença de sintomas de desatenção e/ou hiperatividade/impulsividade.
É um dos transtornos psiquiátricos mais prevalentes na infância, estimando-se
prevalência de 6,5% entre crianças em idade escolar e de 2,7% entre adolescentes
e adultos (POLANCZYC et al., 2007).
O diagnóstico é clínico e se baseia, fundamentalmente, na identificação dos
sintomas atuais, no caso de crianças, deve ser baseado também em informações
cuidadosas sobre o funcionamento de pessoa em vários ambientes, como casa,
escola e com amigos.
De acordo com o Manual Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-IV), para
o diagnóstico, é necessário que os sintomas tenham estado presentes por um
período mínimo de seis meses, em grau mal adaptativo e inconsistente com o nível
de desenvolvimento e que tenham começado antes dos 7 anos de idade (APA,
2004).
TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA)
O TEA é um transtorno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por
dificuldades de comunicação, interação social e pela presença de comportamentos
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o núcleo do
transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável (APA, 2014).
O diagnóstico do TEA ocorre, em média, aos 4 ou 5 anos de idade
(FOUNTAIN; KING; BEARMAN, 2011). Essa situação é lamentável, tendo em vista
que a intervenção precoce está associada a ganhos significativos no funcionamento
cognitivo e adaptativo da criança. Alguns estudiosos têm até mesmo sugerido que a
intervenção precoce e intensiva tem o potencial de impedir a manifestação completa
do TEA, por coincidir com um período do desenvolvimento em que o cérebro é
altamente plástico e maleável (DAWSON, 2008).
O diagnóstico tardio e a consequente intervenção atrasada em crianças com
TEA causam prejuízos no seu desenvolvimento global. Para um diagnóstico
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adequado, há que se ter uma equipe multidisciplinar experiente e informações
coletadas por todos que fazem parte da rotina e convívio da criança, principalmente
os familiares, os cuidadores e os professores na escola (BRODER; FEINBERG;
SILVERSTEIN, 2018).
VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL NA INFÂNCIA
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO), cerca de 1,5 bilhão de crianças e adolescentes em todo o
mundo estão fora da escola devido ao fechamento das instituições de ensino como
iniciativa para a contenção de casos da COVID-19 (UNESCO, 2020). O aumento do
tempo de convivência com a família, bem como o aumento das tensões nas relações
interpessoais, são fatores que podem tornar mais frequentes os episódios de
violência e exploração sexual contra criança e adolescente neste período.
Define-se abuso ou violência sexual na infância como a situação em que a
criança é usada para satisfação sexual de um adulto ou adolescente mais velho,
(responsável por ela ou que possua algum vínculo familiar ou de relacionamento,
atual ou anterior), incluindo desde a prática de carícias, manipulação de genitália,
mama ou ânus, exploração sexual, pornografia, exibicionismo, até o ato sexual, com
ou sem penetração, sendo a violência sempre presumida em menores de 14 anos
(ABRAPIA, 1997).
Os casos de abuso sexual na infância são praticados na maioria das vezes
por pessoas ligadas diretamente as vítimas, nem sempre é acompanhado de
violência física aparente, pode se apresentar de várias formas e níveis de gravidade.
Efeitos psicológicos do abuso sexual podem ser devastadores e os problemas
decorrentes do abuso persistem na vida adulta dessas crianças (BERLINER;
CONTE, 1995).
O abuso sexual infantil é considerado, pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), como um dos maiores problemas de saúde pública. Estudos realizados em
diferentes partes do mundo sugerem que 7 - 36% das meninas e 3 - 29% dos
meninos sofreram abuso sexual (OMS, 2003).
Sintomas comumente presentes nas vítimas de abuso sexual, segundo
Kendall-Tackett, Williams e Finkelhor (1993):
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− Pré-escolares (0-6 anos): ansiedade, pesadelos, TEPT, comportamento
sexual inapropriado;
− Escolares (7-12 anos): medo, agressão, pesadelos, problemas escolares,
hiperatividade e comportamento opositivo.
ISOLAMENTO SOCIAL
Toda esta situação da COVID-19 e o isolamento social, tem o poder de afetar
a saúde mental das pessoas, aumentando os níveis de ansiedade, pois fatores
desconhecidos e incertos fazem com que todos se sintam inseguros, principalmente
em casos como esse, de nível mundial (DIANA, 2020).
O isolamento social é o comportamento voluntário, ou não, que consiste em
se afastar do contato com outras pessoas (DIANA, 2020).
Na conjuntura atual, em decorrência da pandemia provocada pelo novo
coronavírus, o isolamento social é uma das soluções mais eficazes para evitar seu
contágio e proliferação. Assim, a iniciativa de se isolar socialmente, até que as
chances de contágio diminuam, consiste em responsabilidade social (DIANA, 2020).
Pode-se dizer que é a única vez em que o isolamento age de forma positiva.
Em circunstâncias normais, o isolamento social, tal como o que tem como causa a
discriminação, tem apenas consequências negativa (DIANA, 2020).
A decisão de se manter em casa em situações graves como uma doença de
disseminação mundial protege não só a nós próprios como tem o objetivo de impedir
que pessoas mais frágeis do que nós, sejam afetadas por ela (DIANA, 2020).
A MANIFESTAÇÃO DAS EMOÇÕES NAS CRIANÇAS EM TEMPOS DE PANDEMIA
Nos últimos meses novas mudanças foram necessárias, inclusive para as
crianças. Apesar de terem mais facilidade para adaptar-se, elas apresentam reações
emocionais e comportamentais diante deste cenário e tornar o ambiente mais leve
está sendo um desafio tanto para os pais quanto para as crianças (OLIVEIRA,
2020).
Com a pandemia da COVID-19, o cérebro da criança recebe informações e
percebe emoções através do ambiente que está inserido, inclusive dos seus pais,
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familiares e mídias, o modo que esses adultos reagem e vivenciam as situações,
reflete diretamente nas crianças (OLIVEIRA, 2020).
Ser criança em tempos de pandemia não é uma tarefa fácil. A infância é a
fase inicial do desenvolvimento humano, onde o sujeito experimenta as primeiras
experiências na vida. As reações negativas de irritabilidade, nervosismo ou ainda
procrastinação e medo podem deixá-las inquietas, ansiosas, entediadas e podem
inclusive ter alterações no sono e no apetite. Outro sinal de alerta aos pais é a
insegurança e o medo (SILVA, 2020).
As crianças nesse contexto pandêmico podem experimentar situações que
geram sofrimento, a limitação do convívio social e de não poder ir e vir, a restrição
de espaço, a interrupção do ensino presencial, a percepção de que seus pais estão
ansiosos, preocupados, estressados são situações que desequilibram ainda mais
podendo gerar sofrimento mental e emocional (SILVA, 2020).
Algumas crianças podem vir a apresentar sinais e sintomas como: roer unhas,
chorar sem motivos de uma hora para outra, puxar seus cabelos, momentos de
agressividade e outros, isso pode ser gerado pela falta da rotina anterior, sentir falta
dos colegas e professores, ou ainda, por passar muito tempo dentro de casa e a
maior exposição aos meios tecnológicos (SILVA, 2020).
Para ajudá-los deve-se manter uma rotina de atividades, de sono,
preferencialmente conversando com as crianças sobre a esperança em um mundo
melhor, exemplificando situações práticas de aplicação de valores morais familiares,
hábitos saudáveis do cotidiano como dormir cedo, ter uma alimentação saudável e
manter exercícios físicos ao ar livre com contato com a natureza.
PSICOPEDAGOGIA
A importância da psicopedagogia vem crescendo ainda mais durante a
pandemia, ações emergenciais têm se tornado imprescindíveis, como por exemplo a
transferência de aulas e outras atividades pedagógicas para formatos a distância,
buscando mitigar os efeitos do distanciamento social no aprendizado dos alunos
conforme aprofundado pelo Todos Pela Educação (2020). Outro ponto central, de
relevância significativa no Brasil, é a necessidade de equacionar a questão da
alimentação escolar (merenda), para que as crianças e os jovens não fiquem
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desprovidos de nutrição adequada em função de não frequentar a escola. Neste
sentido

a

psicopedagogia

pode

auxiliar

nas

dificuldades

decorrentes

da

aprendizagem remota bem como em outras ações de prevenção.
A psicopedagogia surgiu com o intuito de ajudar as pessoas com problemas
de aprendizagem e, seus ramos de atuação, situam-se, sobretudo, nas ações
preventivas em instituições e na clínica com atendimentos individualizados (BOSSA,
2011, p. 48). Propõe-se a buscar uma resposta para os conflitos na aprendizagem
com técnicas de trabalho que podem ser desenvolvidas de maneira individual ou em
grupo.
A

psicopedagogia

possui um

enfoque interdisciplinar abrangendo

a

pedagogia, a psicanalise, a psicologia, a epistemologia, a linguística e a
neuropsicologia, dentre outras áreas do conhecimento (BOSSA, 2011, p. 40).
A

psicopedagogia

institucional

se

coloca,

atentamente

às

variadas

possibilidades de construção do conhecimento e valoriza o imenso universo de
informações que envolve a vida escolar (OLIVEIRA, 2009, p. 39).
O psicopedagogo no contexto escolar assumirá o compromisso com a
transformação da realidade escolar, à medida que se coloca de modo a fazer uma
reorientação do processo de ensino-aprendizagem. Esse profissional levanta a
possibilidade de reflexão dos métodos educativos e numa postura de investigação
descobre as causas dos problemas de aprendizagem que se apresenta na
instituição e que se depara em sala de aula.
CONCLUSÃO
No contexto educacional atual, com o desenvolvimento do conhecimento
científico e a valorização da pesquisa como forma de produção do saber, o psicólogo
escolar é visto não só como aquele que executa sua função, mas aquele que
também busca fomentar pesquisas no campo educacional.
A psicologia escolar e educacional é um campo de atuação que promove
atividades não somente com os estudantes, mas com a instituição educacional como
um todo, o que abarca ações com os educadores, familiares ou responsáveis e com
a comunidade mais ampla da instituição.
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Não apenas neste momento pandêmico, mas em todos os outros é
necessário a presença do psicólogo escolar para desenvolver habilidades e
competências que atenda a demandas específicas presentes na instituição.
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EU SINTO MEDO QUANDO...
Thainá Kucarz 18
Maly Terezinha Perrelli 19
RESUMO
Este artigo busca contribuir para a compreensão dos medos infantis, através de
relatos da experiência de uma acadêmica de Psicologia no estágio de Psicologia
Escolar, onde foi possível observar e realizar atividades com crianças do segundo
ano escolar, com idade entre sete e oito anos, para compreender e analisar os
medos durante a infância. O estudo parte do pressuposto que o medo é um
processo natural presente no desenvolvimento humano e tem como principal função
de defesa e proteção do indivíduo, mas em excesso deixa de ser natural, podendo
se tornar patológico. É no início da vida de do ser humano, na infância, que muitos
sentimentos de medo começam a surgir e é a forma de encarar as experiências
vividas que vai determinar a influência dos medos no comportamento desse
indivíduo no decorrer de sua vida. Para fundamentar o presente artigo, foi realizado
uma revisão teórica em artigos e livros que tem como base grandes pesquisadores
do desenvolvimento infantil, como Jean Piaget, Vigotsky, Freud, entre outros.
Palavras-Chave: Infância. Medo. Criança. Sentimentos. Emoções.
ABSTRACT
This article seeks to contribute to the understanding of childhood fears, through
reports of the experience of a Psychology student in the School Psychology stage,
where it was possible to observe and perform activities with children of the second
school year, aged between seven and eight years, to understand and analyze fears
during childhood. The study assumes that fear is a natural process present in human
development and has the main function of defense and protection of the individual,
but in excess ceases to be natural and can become pathological. It is at the
beginning of human life, in childhood, that many feelings of fear begin to arise and it
is the way of facing the lived experiences that will determine the influence of fears on
the behavior of this individual throughout his life. To support this article, a theoretical
review of articles and books was conducted based on great child development
researchers, such as Jean Piaget, Vigotsky, Freud, among others.
Keywords: Childhood. Fear. Child. Feelings. Emotions.

Acadêmica do curso de Psicologia, Universidade do Contestado - UnC, Canoinhas. Santa Catarina.
Brasil. E-mail: thainakucarz@gmail.com
19 Docente do curso de Psicologia, Universidade do Contestado – UnC, Canoinhas. Santa Catarina.
Brasil. E-mail: marlyperrelli2002@yahoo.com.br
113
Psicologia escolar: práticas inovadoras no contexto da COVID-19 (ISBN: 978-65-88712-23-8)
18

INTRODUÇÃO
O medo é uma emoção natural do ser humano e de alguns animais, é uma
reação instintiva que surge frente a situações ameaçadoras a vida, não é necessário
combatê-lo, salvo em casos onde o medo se torna excessivo podendo ser
considerado patológico, podendo gerar até mesmo transtornos prejudiciais a saúde
mental do portador. O medo é um estado onde aparecem sentimentos de
insegurança, angústia e impotência frente a situações que poderão acontecer mas
que se deseja evitar por se considerar incapaz de enfrentá-la (SANTOS, 2003).
Outra forma de se conceber o medo como uma emoção que surge devido a
um perigo eminente que ameaça a preservação do indivíduo, provocando assim,
efeitos no organismo que o tornam apto para ter uma reação de defesa, como a
fuga, por exemplo. Os seres humanos têm múltiplos medos, que podem se originar
ou aumentar através de sua imaginação, esses medos são referentes as mais
diversas situações existentes, podendo ser de coisas “pequenas” ou “grandes”.
Podem ter sua origem ainda na infância ou podem se desevolver após a maturidade,
ou seja, durante todo o ciclo da vida o ser humano pode acabar se deparando com o
medo em um momento ou em outro.
Pois, durante o desenvolvimento humano, as crianças vivenciam e enfrentam
diversas situações de mudanças e conflitos, onde pode acontecer de surgir o
sentimento de medo. E, muitas vezes, quando estão frente a esse medo não
compreendem ou sabem o que sentem e muitas vezes também não entendem o
porque, por isso, torna-se necessário o desenvolvimento de uma inteligência capaz
de identificar o que se sente, para dessa forma poder lidar com o sentimento. E é em
ambiente escolar que essa questão torna-se mais fácil de se realizar, podendo voltar
um olhar para os medos infantis, para que as crianças possam ser auxiliadas a lidar
mais naturalmente com esses medos (OLIVEIRA; DIAS, 2017).
Considerando a importância desse tema, durante e realização do estágio
Curricular Supervisionado Obrigatório em Psicologia Escolar, ministrado pela
Universidade do Contestado, campus de Canoinhas (Santa Catarina), que foi
desenvolvido em uma instituição localizada no Planalto Norte Catarinense, a
acadêmica desenvolveu junto com outras atividades sobre as emoções, realizou
intervenções voltadas para o tema, e uma delas foi a aplicação da dinâmica “Eu
Psicologia escolar: práticas inovadoras no contexto da COVID-19 (ISBN: 978-65-88712-23-8)

114

sinto medo quando [...]” onde as crianças com idade entre 7 e 8 anos, em sala de
aula, deveriam realizar desenhos para responder a essa questão, não apenas para a
estagiária mas para elas próprias. As análises desses desenhos e dos comentários
das crianças a respeito tiveram como principais objetivos reconhecer os principais
medos infantis na faixa etária de 7/8 anos e verificar suas funções simbólicas na vida
desses indivíduos, além de perceber o medo como uma função natural que é
enfrentada por todas a vida em várias idades. Além disso, a aplicação da dinâmica
tinha como objetivo aproximar as crianças de seus sentimentos de medo, para
inicialmente verificar se as crianças sabiam o que era o medo, e em seguida auxilialas através de orientações psicológicas lúdicas a como administrar tal sentimento na
vida.
Considerando os resultados obtidos, foram levantadas hipóteses sobre os
medos mais comuns das crianças do segundo ano, entre eles os mais citados foram
o medo do escuro, de animais e de situações sobrenaturais, e com esses dados foi
possível desenvolver este artigo. Também foi possível perceber através das falas
das crianças a importância do contato que tiveram com seus medos, tirando, assim,
os medos de uma situação encorberta e inconsciente, trazendo para a consciencia e
tornando-os naturais e menores para que possam ser encarados e vivenciados.
MATERIAIS E MÉTODOS
O presente artigo consistiu em uma pesquisa qualitativa, documental e
bibliográfica. A pesquisa qualitativa, conforme Minayo (2001), tem como ponto de
interesse um nível da realidade que não pode ser quantificado, pois se trata de um
universo de significados, motivos, aspirações, crenças e atitudes, o que
naturalmente, se encontra em um espaço mais profundo das relações, dos
processos e dos fenômenos.
Referente a pesquisa bibliográfica, de acordo com Freitas e Prodanov (2013)
é algo que se realiza através de consultas em materiais como livros, revistas
cientifícas, publicações de periódicos e artigos científicos, jornais, monografias,
teses, dissertações e materiais da internet.

Já a pesquisa documental, embora

muito parecida com a pesquisa bibliográfica, tem como principal diferença a fonte
utilizada para coleta de dados. Segundo Gil (1991 apud CORBETTA, 2004) esse tipo
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de pesquisa utiliza-se de materiais para estudo todo e qualquer que não recebeu
ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser modificados reelaborados
conforme os objetivos da pesquisa. O documento analisado para o desenvolvimento
deste artigo foram os resultados obtidos de uma intervenção e que foram descritos
no relatório de estágio em Psicologia Escolar, escrito e analisado pela mesma autora
acadêmica deste.
Sendo assim, a realização deste artigo tive como base as experiências
vivenciadas em uma instituição de ensino fundamental, durante a disciplina de
Estagio Curricular Supervisionado Obrigatório em Psicologia Escolar I e II do curso
de Psicologia da Universidade do Contestado (Canoinhas - SC), onde foi possível
realizar vivências com as crianças matriculadas no segundo ano em 2019. A
intervenção ocorreu em dois dias dentro da sala de aula, a atividade foi escolhida a
partir da caracterização feita da escola, utilizada para facilitar o diagnóstico do local,
do qual se chegou aos pontos que se precisava intervir psicologicamente.
Uma das intervenções realizada, teve o intuito de identificar os medos, a partir
da dinâmica retirada do livro Caderno de Atividades – Trabalhando as emoções
escrito pela Psicóloga Ane Caroline Janiro, que funciona da seguinte forma: a partir
da frase “eu sinto medo quando...” a criança deve desenhar alguma situação
geradora de medo. E após era realizado uma escuta qualificada terapêutica das
crianças para compreender os desenhos. Foram realizadas em duas salas de aulas
com a presença de duas professoras, uma sala de segundo ano no período
vespertino e outra no período matutino na mesma escola.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
O MEDO
O medo pode ser considerado uma emoção que gera uma espécie de
perturbação frente a ideia de que se está exposto diante de algum perigo real ou
imaginário. O medo também é considerado uma adaptação, uma emoção básica e
fundamental, presente em todas as idades, culturas, raças ou espécies (BAPTISTA;
CARVALHO; LORY, 2005). Portanto, pode-se considerar o medo como uma emoção
básica, não só no sujeito, mas em diferentes formas de vida, aproximando-se de
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uma reação biológica comum. Esse fato aproxima o medo humano do medo animal,
o medo tomado como mecanismo fisiológico (SANTOS, 2003).
Os medos são tão antigos quanto a humanidade, estudos demonstram que o
medo funcionava como algo para a proteção do ser humano durante sua
primitividade, porém hoje ainda é comum que se tenha medo dessas mesmas
questões o que torna o medo um tanto irracional. Por outro lado, os medos, tedem a
surgir habitualmente, durante a infância até ao início da idade adulta, tendendo
depois a diminuir com a idade, mas o medo é algo comum que todas as pessoas um
dia em sua vida já sentiram ou irão sentir (ESSAU; PETERMANN, 2001; LAST,
1993; MARCH, 1995; MARKS, 1987 apud BAPTISTA; CARVALHO; LORY, 2005).
A existência dos medos se dá através de vários formatos, como por exemplo
medo de escuro, medo de animais, medo de ser machucado, medo de morrer e
muitos outros, ou seja, o medo pode ter como objeto de sua ateção situações
diferenciadas. Acredita-se que durante o processo de maturação de um indivíduo os
medos aparecem e desaparecem em determinadas alturas desse processo de
desenvolvimento. Sendo assim pode-se pressumir que os medos se iniciam durante
a infância e que podem influênciar na vida adulta (BAPTISTA; CARVALHO; LORY,
2005). E como seria se o medo fosse observado e compreendido desde sua origem
ainda na infância de um ser humano?
O MEDO E A INFÂNCIA
A imaginação de uma criança vive cheio de monstros, bichos e fantasmas que
despertam o medo principalmente durante o período noturno ou mesmo no meio de
uma brincadeira no jardim de sua casa ou em qualquer outro lugar (ANTHONY,
2009).

De

acordo

com

Anthony

(2009)

em

determinado

momento

do

desenvolvimento humano é comum que se apresentem certos medos como medo de
escuro, de insetos, de animais que mordem, de trovão/raio/chuva, esses trazem
consigo uma tônica de descoberta do mundo, o início da distinção entre fantasia e
realidade ou mesmo a tomada de consciência do desconhecido fora dela.
Essas são situações que a criança ainda não consegue compreender ou até
mesmo controlar, gerando sentimentos de insegurança, fragilidade e vulnerabilidade
diante da vida. Ao longo do seu desenvolvimento principalmente na parte emocional,
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a criança experimenta uma diversidade de fantasias, vontades, desejos, impulsos
contraditórios em relação aos pais e a outros significativos. À partir disso pode
começar a ter pesadelos, nos quais se vê sendo perseguida por monstros que a
desejam devorar, matar ou mesmo aniquilar seus pais, irmãos, amigos ou outros
familiares importantes. Esses pesadelos são considerados projeções de impulsos
agressivos, motivados por desejos frustrados, ciúmes e carências afetivas
(ANTHONY, 2009).
Acredita-se, porém, que os medos, desaparecem naturalmente dependendo
da reação dos pais, se for de conforto, apoio e tranquilização e não de
desmoralização. Já se a reação for de repreensão ou de valorização do medo podese estar estimulando a formação do medo e a crença de que o mundo é ameaçador
(ANTHONY, 2009). Dessa forma, pode-se considerar que se o medo for
compreendido na infância existe a chance do indivíduo crescer com confiança frente
a situação que o amedrontou em um dado momento, podendo até mesmo
desenvolver uma atitude frente a suas emoções e reações diante da vida exterior.
A partir disso, a primeira intervenção realizada com objetivo de investigar os
medos infantis, foi realizada com uma turma de segundo ano no período vespertino.
Inicialmente as crianças foram questionadas pela estagiária sobre o que eles
entendiam dessa palavra “medo”, as respostas variaram entre coisas como “é
quando acontece alguma coisa que da vontade de correr” ou seja emitir fuga de algo
ameaçador a existência, e “é quando acontece alguma coisa e precisamos procurar
nossos pais”, e também “é quando da vontade de chorar”. Pareceu, através de suas
definições, que as crianças tinham uma ideia do que é o medo. Esse pimeiro
momento já foi de suma importância, pois somente o ato de falar sobre e definir o
medo já é um poderoso instrumento psicológico.
Então, a estagiária seguiu com a explicação de como deveria ser realizada a
atividade: em uma folha onde estava escrito “Eu sinto medo quando [...]” que
embaixo havia um espaço em branco as crianças deveriam desenhar e pintar uma
situação que lhes gerava medo. Quando terminassem deveriam entregar para a
estagiária de Psicologia e naturalmente aconteceu o ato de cada criança falar para
explicar o que haviam desenhado para a estagiária.
Sendo assim, cada criança, uma por uma, conforme terminava seu desenho
se dirigia até a mesa onde se encontrava a estagiária no fundo da sala com o
Psicologia escolar: práticas inovadoras no contexto da COVID-19 (ISBN: 978-65-88712-23-8)

118

desenho e explicava o que havia desenhado e sobre os seus sentimentos de medo,
como se dirigia uma criança por vez até a estagiária era possível desenvolver um
diálogo a respeito do medo de cada uma. Notou-se que a maioria desenhou que
sentia medo de escuro, esse pareceu ser um medo comum nas crianças
participantes, outros desenharam que sentiam medo de barulhos ou até mesmo de
fantasmas ou casas mal-assombradas e contavam suas histórias cheias de
fantasias, como o relato de uma das crianças de que “em um belo dia, perto de sua
casa, avistaram uma casa que parecia viver uma bruxa”.
E assim se finalizou a intervenção com a primeira turma, com algumas
palavras da estagiária esclarecendo que sentir medo é algo normal e que todo
mundo sente medo um dia de alguma coisa e não existe nada de errado nisso, que o
medo serve para nos proteger de situações que colocam nossa vida em risco, mas
como isso estava enraizado em questões primitivas ligadas ao instinto animal de
sobrevivência, foi falado sobre importância de verificar a situação causadora do
medo, sendo que de qualquer forma sempre poderiam pedir ajuda a alguém.
Interligando assim a explicação de que o medo tem sua função podendo evitar que
se passa por situações realmente perigosas em alguns casos.
A segunda intervenção foi realizada também com uma turma de segundo ano
porém no período matutino. As instruções foram as mesmas fornecidas a turma
anterior. Nessa turma o que se destacou foi o medo de uma criança de ficar
trancada no quarto de um tio, quando questionado mais sobre relatou ter medo de
ser trancada lá dentro pelo tio com uma boneca muito feia. O desenho dessa criança
consistia de um pequeno quarto com uma cama onde ela se encontrava deitada.
Depois desse caso essa criança precisou ser observada e realizou mais algumas
atividades para verificar de fato o que estava acontecendo.
Os outros desenhos feitos pelas demais crianças, variaram entre medo de
hospital, altura, ser mordido por cachorros e monstros. Os medos não pareceram
iguais aos das crianças da outra turma, apenas o medo de monstros surgiu para
igualar. Ouvindo os relatos das crianças sobre seus medos foi possível verificar que
cada um em algum momento percebeu nas situações desenhadas ameaças a suas
existências, embora seus relatos fossem em sua maioria cheios de fantasias, alguns
trouxeram relatos de situações traumáticas como no caso de medos de ser mordido
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por cachorros ou medo de altura. Por fim, as atividades foram finalizadas, guardadas
e analisadas pela estagiária.
Foi importante as crianças realizarem essa atividade para que pudessem
olhar para os seus medos, e elas demonstraram isso através de suas falas para as
estagiárias fornecendo espontaneamente uma espécie de feedback, dizendo que
gostaram de fazer os desenhos sobre os medos, que era algo diferente e nunca
haviam feito isso, mas a maioria falou que era algo bom de se fazer. Como isso não
foi algo perguntado ou planejado pela estagiária, algumas crianças não falaram
nada, mas não houve nenhuma que relatou não ter gostado. Podendo considerar,
dessa forma, que a atividade atingiu seu objetivo e que as crianças se entregaram
para a experiência de entrar em contato com uma emoção tão forte como o medo.
CONCLUSÃO
A intervenção foi uma rica experiência dentro da área da Psicologia Escolar
para a estagiária, o tema escolhido foi construído a partir das demandas que a
escola demonstrou precisar durante o estágio curricular supervisionado obrigatório
em Psicologia Escolar I, ministrado pela Universidade do Contestado do campus de
Canoinhas (SC). A partir das observações, de pesquisas e estudos foi possível
planejar intervenções que pudessem auxiliar a escola em seus pontos fracos e de
necessidade, tais intervenções que foram aplicadas durante a disciplina de estágio
curricular supervisionado obrigatório em Psicologia Escolar II.
Pode-se perceber, através das intervenções, que as crianças da escola onde
a intervenção foi realizada, que possuiam idade entre 7 e 8 anos possuem medos,
como era de se esperar, e em sua maioria, são de situações como escuro, aranhas,
animais que podem ferir, altura e situações que lhe causam angústias e que
aparentam ser uma ameça. Além disso, foi possível notar a facilidade com que as
crianças entraram em contato com os seus medos, desenhando e relatando
normalmente sobre eles.
Vale ressaltar, também, que algumas crianças ofereceram uma devolutiva
através de falas para a estagiária, relataram que gostaram das atividades
desenvolvidas por falar dos seus medos e desenhar eles e que isso era algo que
nenhum outro estagiário havia feito com a turma. As crianças colaboraram com a
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atividade proposta e com a estagiária durante todo o processo o que tornou o tempo
juntos muito produtivo e valioso.
Neste estágio, com o desenvolveu dessa e de outras intervenções percebeuse como o desenvolvimento da inteligência emocional pode começar e como pode
contribuir na vida das crianças. O resultado do trabalho com o objetivo de
desenvolver

inteligência

emocional em crianças

apresenta

resultados

que

demandam de tempo, possivelmente até anos para que possam ser percebidos, por
isso seria de grande importância a continuidade de tal trabalho.
Tal fato demonstrou como é importante o trabalho de um Psicólogo inserido
diretamente dentro do ambiente escolar, que possa desenvolver trabalhos frente a
temática da inteligência emocional. Isso vai de encontro com o objetivo da escola de
formar cidadãos cada vez melhores, e atualmente, não se pode negar a importância
de um bom controle de emoções e sentimentos para diversas áreas da vida social e
individual.
Contudo, através da realização dos desenhos e da escuta qualificada
terapêutica sobre os medos, as crianças que participaram da atividade puderam
entrar em contato com temores profundos que dificilmente em algum momento
haviam pensado ou relato a respeito e pode concluir que os medos na infância nem
sempre são previsíveis se levarmos em conta as diferenças individuais, culturais,
econômicas e sociais. O mesmo estímulo que pode ser ameaçador para uma
criança pode ser tratado com toal indiferença por outra. Este trabalho teve grande
acréscimo para a formação da acadêmica em Psicologia da estagiária e para as
crianças que participaram, pois foi mostrado a elas que o medo existe e uma nova
forma de compreensão dos medos que sentem.
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