
 
 

AS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO EMOCIONAL NO CONTEXTO ESCOLAR 

EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

Juliana De Alencar Hacker1 

 

Resumo 
 
O presente artigo propõe uma reflexão de como a psicologia escolar têm importância 
para contribuir de forma significativa na educação infantil no que se refere ao 
desenvolvimento emocional em tempos de pandemia. Como objetivo, identificar os 
métodos de intervenções por meio de atividades que podem auxiliar com o propósito 
de desenvolver a educação emocional diante de situações adversas como euforia, 
alegria, amor, raiva, tristeza, medo, nojo, entre outros. O desenvolvimento de 
habilidades socioemocionais é reconhecido como competência essencial aos 
indivíduos no século XXI e são trabalhadas nas escolas seguindo os termos da Base 
Nacional Comum Curricular 0 BNCC. Como metodologia, foi utilizada a abordagem 
qualitativa para obter dados por meio de pesquisas de autores como Vygotsky (1991), 
e Goleman (1995), entre demais autores que destacam a importância de preparar as 
pessoas sobre sua relação consigo mesma e sobre a relação com demais pessoas, 
buscando enfrentar de forma satisfatória possíveis conflitos no decorrer da vida 
escolar e pessoal, gerando assim maior empatia pelo próximo, maior equilíbrio 
emocional, maior clareza nos objetivos de vida e capacidade de tomada de decisão, 
melhor gestão do tempo, aumento de produtividade e comprometimento com metas e 
maior autoestima e autoconfiança. Como conclusão do artigo, reflete-se sobre o fato 
de possíveis enfrentamentos e desafios de adaptação no retorno das aulas no período 
da pandemia e a relevância do papel da psicologia escolar dentro deste trabalho 
interdisciplinar, visando trabalhar a educação emocional para lidar com os mais 
diversos sentimentos que surgiram durante a pandemia e trabalhando com as 
necessidades de fortalecer habilidades e competências socioemocionais com os 
alunos. 
 
Palavras-chave: Habilidade Emocional. Psicologia Escolar. Educação Infantil. 
 

Abstract 
 
This article proposes a reflection on how school psychology is important to contribute 
significantly to early childhood education with regard to emotional development in 
times of pandemic. The objective is to identify intervention methods through activities 
that can help with the purpose of developing emotional education in the face of adverse 
situations such as euphoria, joy, love, anger, sadness, fear, disgust, among others. 
The development of socio-emotional skills is recognized as an essential competence 
for individuals in the 21st century and is worked on in schools following the terms of 
the Common National Curriculum Base 0 BNCC. As a methodology, a qualitative 
approach was used to obtain data through research by authors such as Vygotsky 
(1991), and Goleman (1995), among other authors who highlight the importance of 
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preparing people about their relationship with themselves and on the relationship with 
other people, seeking to satisfactorily face possible conflicts during school and 
personal life, thus generating greater empathy for others, greater emotional balance, 
greater clarity in life goals and decision-making capacity, better time management , 
increased productivity and commitment to goals and greater self-esteem and self-
confidence. As a conclusion of the article, it reflects on the fact of possible 
confrontations and adaptation challenges in the return of classes during the pandemic 
period and the relevance of the role of school psychology within this interdisciplinary 
work, aiming to work emotional education to deal with the most diverse feelings that 
arose during the pandemic and working with the needs of strengthening socio-
emotional skills and competences with students. 
 
Keywords: Emotional Ability. School Psychology. Child education. 
 

 

1 Introdução 

 

Na psicologia escolar, trabalhar com a educação emocional representa algo 

cada vez mais essencial na atualidade onde se vive momentos em que são exigidas 

maiores cobranças no mercado de trabalho e na vida social. De acordo com a UNICEF 

(2021), estima-se em todo o mundo danos prejudiciais emocionalmente entre crianças 

e jovens no período da pandemia, surgimento de ansiedades, sentimentos deprimidos 

como pouco interesse em realizar atividades, entre outros.  

O presente artigo busca refletir sobre as habilidades emocionais, estas que 

possuem um papel significativo para a atividade curricular na educação no período da 

pandemia do Covid-19. Após o retorno às aulas, as adaptações resultam em grandes 

desafios nas escolas, onde os familiares recorrem por apoio, com auxílio às demandas 

de dificuldade na aprendizagem dos alunos e emoções que surgiram ou se 

manifestaram durante o isolamento social. 

Dessa forma, percebe-se o quanto a psicologia escolar possui relevância para 

o crescimento da criança, auxiliando em seu processo de ensino-aprendizagem e para 

saber lidar com possíveis enfrentamentos conflitantes, de modo que seja pro indivíduo 

algo que agregará de maneira construtiva e criativa. 

De acordo com Santana (2014), a área da educação infantil é vista como o 

desenvolvimento integral da criança em seus diversos aspectos, sendo eles o 

psicológico, físico, intelectual e social, inserido também a importância da família e da 

sociedade. 



 
 

Para Vygotsky (1991), é na relação com os outros e por meio dela que ocorre 

a conversão dos processos de dimensão social para a dimensão individual, que é a 

base do processo de aprendizagem. 

Anteriormente à pandemia do Covid-19, a educação emocional já estava sendo 

apontada como peça fundamental a ser trabalhada nas escolas, buscando trabalhar 

as emoções dentro do ambiente escolar, objetivando auxiliar as crianças a adquirirem 

comportamentos e habilidades para que possam estar cientes e administrem de forma 

adequada suas emoções e empatia. 

Segundo Wallon (2007), a emoção constitui o elo entre o crescimento biológico 

e o despertar da vida psíquica, ligando o orgânico ao social e compondo uma forma 

de adaptação, consciência e expressão. Leite (2012) afirma que embora não seja 

responsabilidade do professor um manejo psicológico, a afetividade atravessa a 

relação entre sujeito, objeto de conhecimento e professor, representando um papel 

fundamental na formação da subjetividade da pessoa. 

“Repleta de medo e incertezas, a conjuntura de uma pandemia afeta alunos, 

professores, equipe escolar e família como um todo, trazendo à tona a necessidade 

de compreender a pessoa em sua totalidade” (ALMEIDA, 2008, p. 33). 

O presente artigo tem como objetivo geral analisar a contribuição da educação 

emocional no contexto escolar no período da pandemia do Covid-19. Como objetivos 

específicos, destacam-se identificar o significado das emoções das crianças na 

educação, analisar as vantagens da educação emocional no ambiente escolar como 

caminho para a aprendizagem escolar e por fim identificar os impactos emocionais 

causados pela pandemia.  

A metodologia utilizada para a elaboração do artigo se trata de uma revisão 

bibliográfica, com buscas em sites, livros, artigos científicos e revistas especializadas 

sobre o tema, utilizando palavras-chave como habilidade emocional, psicologia 

escolar, educação infantil, entre demais palavras pertinentes ao tema que contribuam 

para a construção do artigo. 

Conclui-se que a pesquisa destaca que as habilidades de inteligência 

emocional como autoconhecimento, autogestão, consciência social e gestão de 

relacionamento, promovendo a qualidade do processo de ensino e orientar o ser 

humano no equilíbrio da razão e emoção no desenvolvimento do processo de 

construção na educação infantil. 

 



 
 

2 Educação Emocional na Escola 

 

A palavra emoção, de acordo com Houzel, Emmanuelli e Moggio (2004), 

representa fazer movimento a partir de, sair do seu presente estado através de 

qualquer coisa que agita, move ou abala. Seguindo este contexto, a emoção 

representa algo que pertence ao interior e que deve ser exteriorizado, resultando em 

uma relação com o meio. 

 

As emoções ocorrem por interação com o meio circundante, ou seja, através 
da socialização. Neste sentido, as emoções individuais são influenciadas 
pelas pessoas que rodeiam o indivíduo e a qualidade de relações que com 
elas se estabelece, mas também pela sociedade e cultura em que se cresce 
e desenvolve (ALZINA, 2000, p. 12). 

 

Hohmann e Weikart (2007) explicam que o estabelecimento de vínculos 

emocionais com os pais e responsáveis são a base do desenvolvimento das relações 

sociais da criança. Os autores destacam que sendo as primeiras socializações 

ocorridas no ambiente familiar, as mudanças sociais foram levando a que o papel e a 

influência familiar também se modificassem. Assim, a escola apresenta cada vez 

maior importância na formação das crianças e dos adolescentes. 

Segundo Faria (2011), nos dias de hoje, a educação e a socialização são 

responsabilidades tanto da escola como da família. Dessa forma, a escola não deve 

se afastar da comunidade em que pertence. Assim, torna-se fundamental a relação 

entre escola e família para a formação das crianças. 

“A educação emocional representa um processo continuado de aprendizagem 

no decorrer da vida, sendo observada como uma forma de prevenção, pois previne 

ou atenua a vulnerabilidade diante dos contextos adversos” (ALZINA, 2000, p. 33).  

Dessa forma, ainda de acordo com o autor supracitado, aumenta a 

probabilidade de condutas construtivas, diminuindo as condutas destrutivas. Todas as 

pessoas estão sujeitas a terem pensamentos e comportamentos inadequados sobre 

si mesmo ou sobre os demais, levando a dependência química, depressão, 

ansiedade, entre outros. A educação emocional promove o desenvolvimento integral 

da pessoa, enquanto ser individual e social, baseando-se em adquirir e manter 

competências sociais que devem ser aprendidas e aplicadas. 

De acordo com Steiner e Perry (2000), um indivíduo emocionalmente 

inteligente se encontra apto para trabalhar suas emoções, desenvolvendo dessa 



 
 

forma o poder pessoal e sua qualidade de vida. Para os autores, a educação 

emocional representa conhecer suas próprias emoções e as emoções do próximo, 

compreendendo-as. Possibilita entender que as emoções possuem efeito sobre o 

outro, ou seja, competências que possibilitam que a pessoa seja capaz de criar seus 

sentimentos.  

Uma maior consciência emocional permite a compreensão de como as 

emoções podem influenciar no comportamento, isto é, ao reconhecer os principais 

pontos fortes e pontos fracos da pessoa, pode-se observar o que deve ser melhorado. 

A pessoa capacitada pessoal e socialmente refletirá sobre suas experiências e a 

forma de melhorar no decorrer de sua existência. 

Rêgo e Rocha (2009) destacam que a pessoa emocionalmente inteligente 

aprende e expressa sentimentos e compreendem que os sentimentos influenciam os 

demais, atribuindo a si mesmo a responsabilidade pela consequência de suas atitudes 

emocionais.  

 

A escola, em particular, deve apostar na formação de competências sociais 
e emocionais, visto que é o local onde as crianças e adolescentes passam 
boa parte do tempo, constituindo um doa maiores agentes de socialização. O 
professor de literacia emocional necessita ter o perfil adequado para formar 
o indivíduo, sendo capacitado para abordar temas sobre os sentimentos. 
Contudo, vários são os que apesar da relutância manifestada inicialmente se 
deixam envolver pelas formações de literacia emocional. Atividades 
realizadas nos intervalos devem ser complementadas com a inclusão de 
aulas especiais para e com os pais. Dessa forma, exercerá uma educação 
conjunta entre escola e família, potencializando a educação para a literacia 
emocional. As dificuldades sobre a implementação podem estar associadas 
à dificuldade que alguns professores podem sentir na abordagem de temas 
pessoais e subjetivos, considerando que se trata de assuntos de foro familiar. 
Também pode acontecer a oposição de alguns alunos por sentirem sua 
intimidade invadida ou mesmo sentirem que os temas não são 
particularmente interessantes para si. Outro fator a ser considerado é a 
relevância que deve ser dada com vista à manutenção da qualidade 
educacional subjacente às emoções (GOLEMAN, 2003, p 45). 

 

Alzina (2000) destaca a imprescindibilidade de uma educação emocional que 

aponte os aspectos que são justificados. Assim, a educação representa uma das 

etapas do desenvolvimento da pessoa, envolvendo relações interpessoais que são 

influenciadas por emoções. Dessa forma, o conhecimento emocional é absorvido para 

demais relações, como amigos, família, profissão, entre outros.  

“Educar para as emoções prevê também uma aprendizagem individual no 

sentido de autoconhecimento. A educação deve, assim, incluir o desenvolvimento 

cognitivo e o alfabetismo emocional” (ALZINA, 2000, p. 49). 



 
 

Diante do observado na literatura, pode-se afirmar que a educação emocional 

se baseia em um autoconhecimento e no conhecimento do próximo, possibilitando 

uma relação em harmonia. A literatura destaca que o conceito de educação emocional 

deve observar que as emoções e sentimentos podem ser opostos a um 

comportamento social, pela não adequação dos contextos, sendo denominados 

emoções negativas. A educação emocional na escola objetiva atuar de forma 

preventiva, visto que no momento que a criança conquista as competências pessoais 

e sociais, torna-se capacitada para analisar, expressar e equilibrar suas emoções, 

comportamentos e atitudes. Através da educação emocional a pessoa adquire ou 

desenvolve a aptidão para identificar suas emoções e das outras pessoas.  

 

 

3 Emoções e Sentimentos inseridos na Educação Infantil 

 

As emoções primárias ou básicas (exteriorizadas) são inatas e estão ligadas 

ao instinto e a sobrevivência, desencadeado por um processo intelectual, portanto são 

mais fáceis de identificá-las, são expressas de forma comportamental são literalmente 

corporalizadas. (euforia, alegria, amor, raiva, tristeza, medo e nojo). Tem também as 

emoções secundárias ou sociais, como embaraço, ciúme, culpa ou orgulho. E 

emoções de fundo, como bem-estar ou mal-estar, calma ou tensão. De certo que toda 

experiência significativa causa impacto sobre a mente humana, mas estes impactos 

dos sentimentos a partir do momento que a emoção é desencadeada induzem os 

sentimentos. Mas sentir requer que o organismo tenha consciência.  

Quando o sujeito aprende a controlar e educar as emoções se torna uma 

habilidade e é através da conjunção características humanas, ideias, valores, 

princípios e juízos os tornam especial, no sentido de ser humano único, com 

características especiais.  

Os sentimentos (interiorizados) se define, por experiência mental que nós 

temos do que se passa pelo corpo é algo que envolve um alto grau de componente 

cognitivo, de percepção e avaliação de algo, ou seja são mais elaborados e 

duradouros. Acontece quando já percebemos e sabemos lidar com os acontecimentos 

a nossa volta, percepção mais elaborada que construímos quando adultos. Nas 

palavras de Damásio (2000), pode-se considerar que:  

 



 
 

Emoções são conjuntos complexos de reações químicas e neurais, formando 
um padrão; todas as emoções têm algum tipo de papel regulador a 
desempenhar, levando, de um modo ou de outro, à criação de circunstâncias 
vantajosas para o organismo em que o fenômeno se manifesta; as emoções 
estão ligadas à vida de um organismo, ao seu corpo, para ser exato, e seu 
papel é auxiliar o organismo a conservar a vida (Damásio, 2000, p. 74). 

  

Pode-se dizer que as emoções são uma série de respostas química e neurais 

que formam padrões específicos quando o cérebro detecta estímulos, que podem ser 

objetos ou eventos reais ou lembranças, e reações automáticas são geradas. 

 A hipótese de trabalho de Damásio (2000) apresenta o que é uma emoção da 

seguinte maneira pelo autor: 

  

• Uma emoção propriamente dita é uma coleção de respostas químicas e 

neurais que formam um padrão distinto.  

• As respostas são produzidas quando o cérebro normal detecta um 

estímulo emocional-competente (um EEC), o objeto ou acontecimento 

cuja presença real ou relembrada desencadeia a emoção. As respostas 

são automáticas. 

• O cérebro está preparado pela evolução para responder a certos EEC 

com repertórios de ação específicos. Mas a lista dos EEC não se limita 

àqueles que foram prescritos pela evolução. Inclui muitos outros 

adquiridos pela experiência individual. 

• O resultado imediato dessas respostas é uma alteração temporária do 

estado do corpo e do estado das estruturas cerebrais que mapeiam o 

corpo e sustentam o pensamento. O resultado final das respostas é a 

colocação do organismo, direta ou indiretamente, em circunstâncias que 

levam à sobrevida e ao bem-estar. 

 

 

4 Vantagens da Educação Emocional na Escola 

 

No momento em que são estabelecidas comparações entre as crianças que 

obtiveram a literacia emocional com crianças que não tiveram esses conteúdos no 

aprendizado, a literatura aponta que encontram resultados positivos nas crianças que 



 
 

tiveram contato com a literacia emocional, no que se refere às competências sociais 

e emocionais. 

Goleman (2003) destaca que as crianças que possuem as competências 

sociais e emocionais contam com uma maior autoconsciência emocional, gerindo e 

controlando suas emoções, apresentando maior empatia com o próximo, se 

encontrando capacitados para gerir os relacionamentos. 

 

Pessoas mais competentes emocionalmente possuem maior tendência para 
obter resultados escolares. mais tarde, possuem a tendência de 
desempenharem melhor os diversos papéis da vida, como relação entre 
família, relação profissional, entre outros (GOLEMAN, 2003, p. 91). 

 

Segundo Alzina (2000), por meio da educação emocional, conquista-se uma 

melhoria nas relações interpessoais e competências sociais, desenvolvendo de forma 

satisfatória o rendimento escolar, melhorando a autoestima e uma adaptação 

adequada em suas relações. Ainda de acordo com o autor supracitado, por meio da 

educação emocional atenua-se sentimentos negativos e condutas não adequadas da 

criança, tanto na escola como em seu ambiente social. 

Rêgo e Rocha (2009) destacam que a educação emocional na escola reduzem 

os problemas relacionados à violência. O trabalho sobre a mediação e solução de 

conflitos levam à aplicação de comportamentos não instintivos, mas no sentido de 

solucionarem a questão, utilizando a um pensamento positivo que possibilita usar a 

cognição antes de agir e, assim, adequar a resposta para cada situação. 

Para Ramos (2007), a educação emocional objetiva ensinar a forma de agir nas 

situações do dia a dia, de uma maneira que ocorra uma interligação entre o que se 

pensa, o que se sente e as emoções próprias e as do próximo. No momento que a 

criança aprende a lidar com suas emoções e as emoções dos demais, torna-se 

capacitada para identificar, compreender e adequar suas emoções e seus sentimento, 

desenvolvendo a sensibilidade e competência para observar e atuar na regulação dos 

que estão em seu meio. 

Alzina (2000) apresenta que a educação emocional apresenta vantagens para 

o desenvolvimento da criança pelos seus objetivos propostos, como: 

 

• Conhecimento das próprias emoções; 

• Habilidade para controlar suas emoções; 



 
 

• Identificar a emoção do próximo; 

• Prevenir emoções negativas; 

• Capacidade de originar emoções positivas; 

• Desenvolvimento da competência emocional; 

• Automotivação; 

• Atitude positiva para toda a sua existência. 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que a educação emocional apresenta inúmeras 

vantagens para o aluno e para os professores, pois no momento que a criança 

consegue controlar suas emoções e analisar a emoção do outro, seu rendimento 

escolar se desenvolve de forma satisfatória, originando assim uma melhor relação na 

escola entre os profissionais e os alunos, construindo adequadamente um cidadão 

capaz de compreender e respeitar o próximo. 

 

 

5 Impactos Emocionais Causados pela Pandemia e a Contribuição da Educação 

Emocional 

 

Se antes da pandemia, um em cada cinco crianças e adolescentes já estava 

totalmente excluído da educação, conforme alerta o Relatório de Monitoramento 

Global da Educação: Inclusão e educação para todos (UNESCO, 2021), a pandemia 

da COVID-19 explicitou ainda mais as fragilidades e desigualdades. Diferentes formas 

de exclusão deixam os mais vulneráveis em uma situação de desvantagem em 

relação ao aprendizado ou com maior risco de evasão escolar. 

O fechamento das escolas foi uma das medidas aplicada para atenuar a 

propagação do Covid-19 na sociedade. Segundo a UNESCO (2021), no ano de 2020 

foram fechadas escolas em 188 países, representando 90% dos estudantes afetados 

pelo isolamento social, ou seja, 1,5 bilhões de estudantes ficaram fora do ambiente 

escolar. 

O efeito da pandemia desestruturou de muitas formas as pessoas de todos os 

cantos do país. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros têm 

algum transtorno de ansiedade, como Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), 

fobias, o Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), estresse pós-traumático e ataques 



 
 

de pânico. Com a pandemia, os casos de ansiedade aumentaram em 80%, de acordo 

com levantamento da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Durante o 

isolamento as tensões externas foram tão grandes e intensas, que não atingiu 

somente o financeiro mas também a saúde física e emocional. 

Mesmo não havendo até o momento estudos conclusivos sobre os impactos 

causados pelo fechamento das escolas no período de maior complexidade da 

pandemia, efeitos relacionados à saúde e aprendizagem já são observados. Existem 

indícios de que o fechamento das escolas poderão impactar na capacidade de 

aprendizagem das crianças, além dos efeitos emocionais e físicos que podem ocorrer 

no futuro.  

 

A crise atual irá perpetuar ainda mais essas diferentes formas de exclusão. 
Com mais de 90% da população estudantil mundial afetada pelo fechamento 
de escolas relacionado à COVID-19, o mundo está prestes a sofrer uma 
perturbação de grandes dimensões e sem precedentes na história da 
educação. As diferenças sociais e digitais colocam os mais desfavorecidos 
em uma situação na qual correm o risco de ter perdas de aprendizagem ou 
abandonar a escola. Lições do passado – como as da crise do ebola – 
mostraram que as crises de saúde podem deixar muitos para trás, muitos dos 
quais nunca mais poderão retornar à escola (BANCO MUNDIAL, 2020, p. 05). 

 

Diante deste cenário, observa-se que além das preocupações com a saúde, os 

alunos lidaram com a ruptura da rotina escolar e com as incertezas relacionadas à 

continuidade do caminho acadêmico. Uma pandemia, além de gerar medo na 

população, desencadeia um desconforto emocional com consequências psicológicas, 

que vão desde problemas como angústia, ansiedade, depressão e até mesmo 

mudanças de comportamento. 

De acordo com Loades (2020), o distanciamento social e o fechamento 

provisório das escolas afetaram um período essencial no que se refere ao 

desenvolvimento e a afirmação da identidade infantil, podendo assim ocasionar 

graves problemas psicológicos.  

Dessa forma, ainda de acordo com o autor acima citado, a utilização de 

métodos psicoterapêuticos bem estabelecidos, que busquem reduzir o sentimento de 

solidão, contribuíram na promoção do bem-estar emocional durante a pandemia.  

Contudo, para Lee (2020), com o fechamento das escolas, crianças que fazem 

parte de grupos vulneráveis podem perder uma âncora na vida e comportamentos já 

superados podem aparecer novamente. como exemplo, a autora destaca que 

estudantes autistas tendem a ficar frustrados com a interrupção de suas rotinas, por 



 
 

suas características funcionais de desenvolvimento. Assim, a falta de compreensão 

sobre o período pandêmico e a necessidade do distanciamento social podem 

representar fatores que estimular a contrariedade de ação, ampliando sentimentos de 

irritabilidade ou intolerância pedagógica para alunos vulneráveis. 

“Manter ou implementar uma nova rotina, com atividades planejadas e 

orientadas pela família, professores e demais profissionais de apoio especializados e 

reconhecer potencialidades e possibilidades individuais, é fundamental para os 

estudantes atualmente” (BARBOSA et al. 2020, p. 32). 

Reconhecendo que a pandemia do Covid-19 afetou gravemente o cotidiano de 

toda a população mundial, incluindo os estudantes, medidas devem ser tomadas para 

que tais problemas sejam atenuados para auxiliar os alunos no momento de 

isolamento social e no retorno às aulas presenciais. Como uma forma de auxílio, surge 

a educação emocional, esta capaz de equilibrar os sentimentos dos alunos diante 

deste novo cenário, objetivando contribuir para as relações dos alunos nas escolas, 

na família e na vida social. 

Dessa forma, diante dos conflitos resultantes da pandemia, é necessário, por 

meio da educação emocional, demonstrar sentimentos que possam fortalecer as 

relações e relacionamentos dos alunos. Por tal motivo, deve-se trabalhar o 

autoconhecimento, regulação emocional, resiliência, empatia e julgamento para 

tomada de decisões, para que os alunos compreendam que, não apenas no ambiente 

escolar, a educação emocional é fundamental para seu crescimento e sua relação 

com os demais. 

 

A pandemia e a quarenta estão a revelar que são possíveis alternativas, que 
as sociedades se adaptam a novos modos de viver quando tal é necessário 
é sentido como correspondendo ao bem comum. Esta situação se torna 
propícia a que se pense em alternativas ao modo de viver, de produzir, de 
consumir e de conviver nestes primeiros anos do século XXI (SANTOS, 2020, 
p. 29). 

 

Uma maior implementação da educação emocional demonstra uma maneira 

eficiente de desenvolver competências pessoais que possuem repercussões 

individuais e sociais de caráter positivo.  

Por fim, pode-se afirmar que a educação emocional funciona como um recurso 

capaz de atenuar os problemas causados pela pandemia no que se refere ao 

distanciamento social, promovendo a aprendizagem por meio do desenvolvimento da 



 
 

autonomia e da interação com as propostas, atividades e recursos pedagógicos, da 

manutenção de vínculos entre a escola e a família, promovendo ambientes de escuta 

e diálogo, valorizando propostas colaborativas que visem ensinar e aprender. 

 

 

6 Considerações Finais 

 

Diante do apresentado no presente artigo, conclui-se que os efeitos da 

pandemia e medidas de contingenciamento, como o distanciamento social e a 

suspensão de atividades presenciais de ensino, podem desencadear maior 

desconforto emocional e aumento do risco de doenças psiquiátricas, em especial, 

entre os grupos mais vulneráveis. Estes sintomas, por sua vez, contribuem para o 

aparecimento de prejuízos cognitivos que consequentemente afetam o 

desenvolvimento da aprendizagem. 

O reconhecimento da diferença como um valor humano é ponto de partida para 

desenvolver a cultura que todos os estudantes têm possibilidades de aprendizagem, 

que a educação é para a turma toda, que todos devem ser tratados de igual para igual, 

levando-se em conta as diferenças que se diferenciam na diferença em sua 

multiplicidade e principalmente os desafios pedagógicos impostos pela pandemia. 

Na presente pesquisa bibliográfica alguns principais autores apontam indícios 

de que quanto mais as pessoas são emocionalmente competentes que conhecem e 

lidam bem com os próprios sentimentos, entendem e levam em consideração os 

sentimentos de si próprio e do outro. Favorecendo a possibilidades de tomar a frente 

de formas construtivas e produtivas ao contrário quando não conseguem, os alunos 

tendem a entram em conflitos internos e bloqueios se sabotando de ter concentração 

na hora da aprendizagem. 
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