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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta um relato de intervenção focada no desenvolvimento emocional de 

crianças matriculadas em uma escola pública. Entende-se emoção como algo inerente ao ser 

humano, sendo ela definida pelos teóricos do desenvolvimento como ação diante de sentimentos 

vividos, sendo assim tem participação direta nos comportamentos apresentados na escola. Hoje há 

muitas dificuldades de compreensão comportamental e este relato busca a importância de se 

trabalhar emoções para que se tenha um ambiente mais harmonioso dentro da escola. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escola pode ser entendida como extensão do lar para uma criança, sendo assim ela carrega 

valores, crenças e sua bagagem emocional. 

A emoção é algo inerente do ser humano sendo ela definida pelos teóricos do 

desenvolvimento como ação diante de sentimentos vividos por ele. Está associada ao 

temperamento, personalidade e motivação. Sua definição vem da palavra em latim emovere em 

que o e significa “fora” e movere “movimento” (CASANOVA; SEQUEIRA; SILVA, 2009).  

Freitas-Magalhães (2007) aborda outra definição mais geral, de que a emoção, é um impulso 

neural que estimula o organismo para a ação. Ela se diferencia do sentimento, porque é um estado 

neuropsicofisiológico. 

De acordo com seus estados emocionais, as pessoas se comportam de alguma maneira: 

chorando, sorrindo, se irritando, tendo medo, etc. E essas emoções podem se classificar de acordo 

com sua ocorrência no tempo, já que algumas acontecem no período de instantes, por exemplo, a 

surpresa e outras podem demorar mais, por exemplo, o amor(CASANOVA; SEQUEIRA; SILVA, 

2009). 

Alzina (2000) afirma que as emoções acontecem através da socialização, por meio das 

pessoas que o indivíduo convive e as relações que ele estabelece com essas pessoas e também na 

interação com o meio em que vive.  

Nas crianças, essa socialização se inicia no ambiente familiar e no escolar, pois ela estabelece 

vínculos emocionais com seus pais e educadores (HOHMANN; WEIKART, 2007).  

Dessa forma, a escola passou a ser cada vez mais importante no contexto social dessas 

crianças. 

 

DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL 

 

Segundo Wallon (1979) a criança logo ao nascer manifesta reações emotivas, pois este hora 

constrói suas relações afetivas com o mundo e hora consigo mesmo, alternando segunda cada fase 

do desenvolvimento. Ao entrar em contato com o mundo através dos sons, cores, formas vão se 

constituindo em relação ao meio social, ora sendo predominantemente tranquila, ora 

predominantemente mais agitada. Essa instabilidade se deve em razão do seu crescimento, já que 

ainda não possui sua personalidade definida, por isso, ela vivencia um estado emocional 
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desequilibrado, é imatura, incompleta e ainda depende de anos de experiências vivenciadas até 

criar seu próprio repertório psicológico e cognitivo. (CASASSANTA, 1962).   

Quando começa a frequentar o ambiente escolar, leva juntamente aos conhecimentos 

construídos no ambiente familiar, sua vida afetiva.  

Dessa forma, a escola assume um papel crucial do desenvolvimento da afetividade, já que é 

no convívio social que a criança irá vivenciar sentimentos de alegrias, tristezas, medos, surpresas 

e inseguranças. (ALMEIDA, 1999). As experiências negativas e positivas irão influenciar no 

desenvolvimento emocional e na construção da personalidade destes indivíduos. Pais explosivos e 

impacientes, por exemplo, acabam criando filhos com perfil muito parecido. Já se forem atenciosos 

e tolerantes, podem ser decisivos para que ele aprenda a ser construtivo afetivamente. (RUEDA; 

PAZ-ALONSO, 2013). 

Crianças muito extrovertidas e irritadas se forem corrigidas pelos pais e educadores e aos 

poucos, se auto corrigindo aprendem a ser mais tolerantes com o que querem. O mesmo acontece 

com os mais tímidos e vergonhosos, que podem ser estimulados a desenvolverem comportamentos 

mais extrovertidos e sociáveis, proporcionando sempre o equilíbrio. (RUEDA; PAZ-ALONSO, 

2013). 

Surge então o psicólogo escolar/educacional que trabalha em parceria da família e escola 

buscando desenvolver e ajudar nas emoções na infância, tanto no âmbito das relações familiares 

quanto no ambiente de aprendizagem. Rezende (2017) cita que suas principais funções são 

acompanhar a rotina do aluno, buscando identificar casos de bullying, situações de agressividade 

e distúrbios de aprendizagem elaborando atividades que enfatizem o comportamento emocional e 

da socialização, como o trabalho em equipe.  

 

Uma experiência de desenvolvimento emocional na escola. 

 

A escola onde foi realizada intervenção e observações foi uma escola pública do município 

de Dracena estado de São Paulo, a escola atende cerca de 500 crianças de faixa etária de 4 a 12 

anos de idade, sendo estas estudantes da educação infantil e ensino fundamental I. Atende crianças 

com diversas vulnerabilidades.  É uma escola inclusiva e também tem salas de Atendimento 

Educacional Especializado. 

O contato inicial com a escola foi feito no mês de agosto do ano de 2017, onde foi exposta 

para a gestão da escola uma proposta de intervenção que fez parte do estágio supervisionado em 

psicologia escolar. A Proposta tinha o objetivo de trabalhar as emoções no contexto escolar e tornar 

as crianças conscientes da existência de diferentes sentimentos diante de situações adversas. O 
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projeto foi aceito e iniciou-se uma intervenção com as turmas de 3º, 4º e 5º ano do ensino 

fundamental dos dois períodos, manhã e tarde, o cronograma de trabalho foi estabelecido em dias 

e horários alternados para que não houvesse danos pedagógicos as crianças. 

 

As Vivências emocionais 

 

Foram realizados encontros com os alunos, onde foram aplicadas as atividades através de 

dinâmicas, leituras, reflexões, bate – papo e alguns acompanhamentos dos alunos em atividades 

relacionadas ao tema trabalhado, a fim de identificar conflitos familiares, escolares, questões 

comportamentais e relações interpessoais que estivesse refletindo na vida dos alunos.  

Foram realizadas nas salas do 3º, 4º e 5º ano com os alunos, a atividade de expressar seus 

sentimentos e contando vivências que passaram correlacionando os sentimentos que foram 

relatados pelos próprios alunos como: alegria, medo, tristeza, nojo, raiva, entre outros; foi um 

momento a qual os alunos identificaram e expressaram seus sentimentos e emoções; trabalhando a 

empatia e construção social.  

Tivemos a confecção do “binóculo da raiva” com o 4º ano, através dele as crianças 

entenderam que quando tentamos ver o mundo e as pessoas sentindo raiva não enxergamos de fato 

as pessoas e as coisas como realmente são e os alunos puderam extrair da atividade e fazer a 

reflexão sobre o sentimento: Raiva! 

O 3º, 4º e o 5º ano foram levados até um campo para soltar pipa, conseguindo explorar o 

espaço e trabalhando a interação e o meio social.  

Acompanhamento com o 3º ano em atividades de aprendizagem e aplicação da atividade 

“caça-palavras dos sentimentos e emoções” para promover a reflexão que existem os sentimentos 

positivos e negativos e que ambos fazem parte do ser humano e que devemos sentir de forma 

adequada e equilibrada.  

Aplicação da dinâmica “Quem sou eu?” com os alunos do 4º ano em que cada um era 

nomeado com uma palavra e os outros colegas de classe davam dicas para que o aluno descobrisse 

qual era a palavra que estava colocada nele. Os alunos se divertiram e interagiram com diversão, 

interação, aprendizagem e descoberta, trabalhando também a interação social. 

Foi realizada no 3º ano juntamente com o professor de música a musicoterapia. Os alunos 

fizeram uma roda, sentados e utilizando materiais reciclados faziam ritmos e batuques, explorando 

a coordenação motora dos alunos, criatividade, relação entre eles e acompanhamento de uma 

sequencia onde teve muita alegria e aprendizagem. 
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Outra atividade realizada com os alunos do 3º ano foi à dinâmica “Maça”, que consistia em 

ter duas maças, uma que foi ofendida pelos alunos por estar verde (boba, chata, feia, inútil) e a 

outra estava sendo elogiada (bonita, linda, gostosa, deliciosa) por estar madura. Ao partir as maças 

a que foi ofendida estava “estragada” (preta, pintada com canetinha por dentro) e a maça que estava 

madura que foi elogiada esta boa e apetitosa. 

Através dessa atividade refletiram sobre o bullying,e a reação dos alunos foi de espanto 

quando foi partida a maça ofendida, trouxeram a eles uma reflexão, pois às vezes somos diferentes 

por fora, mas não quer dizer que não somos iguais por dentro, porém com as ofensas ficamos 

machucados por dentro. 

Por fim, foi realizado um plantão de atendimentos onde os alunos foram orientados a procurar 

a acadêmica para conversar sobre algum sentimento que fosse importante / relevante, neste período 

não houve nenhum processo de atendimento realizado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Trabalhar desenvolvimento emocional no contexto escolar é produtivo e de extrema 

importância, este tema deve ser mais abordado por psicólogos escolares e também a acadêmicos 

de psicologia que adentrem o contexto escolar, pois é possível vivenciar na prática as teorias 

emocionais vistas durante a formação. 

Assim devem-se abranger temas importantes relacionados ao convívio social, sentimentos e 

emoções tendo ligações com momentos estão passando na vida ou que já passaram, e até mesmo 

o relacionamento e sentimentos entre eles, com professores e familiares, questões comportamentais 

e relações interpessoais que estiver refletindo na vida dos mesmos.  

Percebe-se que mesmo com pouca idade, as crianças necessitam desde muito cedo um 

acompanhamento psicológico para se sentirem bem e tiver alguém em que possam confiar além de 

seus familiares. Assim, o psicólogo escolar estará à disposição sempre que for preciso.  

A equipe escolar e até mesmo os professores perceberam a necessidade das atividades 

realizadas, visando que alguns temas iriam continuar a ser trabalhados correlacionando com a 

disciplina.  

Dessa forma, o psicólogo escolar é uma área de intervenção produtiva, mas, no entanto, 

necessita de mais oportunidades para se concretizar definitivamente.  

Emoções e escola abrem espaço para diversos projetos de intervenção e pesquisas em 

psicologia. 
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