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RESUMO  
No Brasil a escola assume papel de socialização e de democratização do 
conhecimento. Em função da pandemia da COVID 19 e as exigências de 
distanciamento e isolamento social, muito destas funções da escola 
ficaram comprometidas. Muito porque as crianças não poderiam 
frequentar o ambiente e socializar, também porque nem todas as 
crianças e adolescentes dispunham de acesso a tecnologia para acessar 
o ensino remoto e ainda, porque para algumas famílias a escola exercia 
o papel de garantidos de mínimos, como uma refeição diária. Este artigo 
tem como objetivo tencionar a atuação do psicólogo escolar enquanto 
profissional que trabalha com a promoção de saúde mental para alunos, 
professores e comunidade escolar. Foi realizada revisão de literatura. Os 
dados indicam que, neste momento o psicólogo escolar precisa 
considerar em sua atuação que a questão social e os transtornos 
emocionais provocados pela pandemia precisam ser considerados em 
seu exercício profissional.   
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ABSTRACT 
In Brazil, the school assumes the role of socialization and 
democratization of knowledge. Due to the pandemic of COVID 19 and 
the demands of distancing and social isolation, many of these school 
functions were compromised. Much because children could not attend 
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the environment and socialize, also because not all children and 
adolescents had access to technology to access remote education and 
also, because for some families the school played the role of guaranteed 
minimums, as a daily meal. This article aims to intend the performance 
of the school psychologist as a professional who works with the 
promotion of mental health for students, teachers and the school 
community. A literature review was conducted. The data indicate that, 
at this moment, the school psychologist needs to consider in his/her 
actions that the social issue and the emotional disorders caused by the 
pandemic need to be considered in their professional practice. 

 
Keywords: School psychology, pandemic, mental health. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a escola desempenha dois papéis fundamentais, sendo eles o de socialização 

e o de democratização do acesso ao conhecimento. Além do papel da escola, a escolarização 

assume função importante no processo de subjetivação do brasileiro uma vez que, sendo um 

país fortemente atravessado pelas desigualdades sociais, o acesso ao ensino é considerado 

como principal forma de ascensão social. 

Autores como Rego e Pinzani (2015) afirmam que no país predomina a concepção liberal 

e moralista da pobreza a qual atribui aos indivíduos total responsabilidade por sua condição 

financeira. Como exemplos dessa afirmação no ambiente escolar é comum ouvir-se: “É pobre 

porque é preguiçoso”, “não quis estudar”, “é acomodado”, “só aparece na escola porque 

recebe o bolsa família”. (ARAÚJO, 2019) 

A psicologia inseriu-se no cenário escola como ciência e profissão que se propõe a 

estudar os pontos de tensão da relação professores, alunos e comunidade entorno, e propor 

estratégias preventivas em saúde mental para esses grupos. Entretanto a intervenção do 

profissional psicólogo aponta para a necessidade de mediar relatos de violência urbana, 

violência doméstica, insegurança alimentar, pobreza, vulnerabilidade social, ideação suicida e 

comportamento auto lesivo e, principalmente da fragilidade da autoestima e escassez de 

perspectivas de futuro. 

Em 2000, com a pandemia da COVID 19 a função que a escola exercia precisou passar 

por transformações. Os papéis de socialização e de democratização do conhecimento foram 

maculados uma vez que o lugar escola não poderia ser frequentado e que o ensino passou a ser 

oferecido de forma remota e, nem todos tinham acesso. Como desafios para o psicólogo 

escolar, acrescenta-se o de pensar saúde mental, considerando as questões sociais já 
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mencionadas com o adoecimento impulsionado pela pandemia. Com esse texto, propomos o 

exercício de pensar o papel do Psicólogo Escolar frente a covid 19, entendendo que a pandemia 

e a questão social influenciam diretamente na saúde mental de alunos e professores. 

 

2 A PSICOLOGIA ESCOLAR: a saúde mental como campo de preocupação na escola 

 

A psicologia Escolar teve seus primeiros passos ainda no século XIX com algumas 

movimentações de caráter internacional, no cenário norte-americano e europeu, iniciando uma 

atuação com enfoque nas intervenções em crianças de necessidades escolares especiais. 

(BARBOSA; MARINHO-ARAÚJO, 2010). 

No Brasil, no início da inserção do psicólogo na escola, havia um ideal de que essa 

Psicologia estivesse naquele cenário intimamente ligada a uma atuação clínica, no qual sua 

proposta de atuação estiva ligada a psicometria, com a aplicação de testes para avaliar e 

diagnosticar possíveis problemas de aprendizagem, segregando pessoas aptas ou não para 

aprender. (GOMES, 2004). 

Entretanto, diante da complexidade do sistema educacional e suas exigências no 

processo de escolarização, tanto da parte ligada ao desenvolvimento dos alunos quanto a parte 

relacionada ao corpo docente e funcionários da própria instituição a Psicologia Escolar precisou 

se transformar. 

Assim, a atuação não se restringe mais apenas ao reconhecimento de problemas de 

aprendizagem e segregação de alunos com dificuldade de escolarização. A preocupação do 

profissional de Psicologia na escola deve ser com a Saúde Mental de alunos e profissionais da 

instituição escola. 

Essa concepção de atuação exige, portanto, um pensamento crítico e transformador, 

que compreenda os diversos fenômenos envolvidos na escola. Além das questões educacionais, 

atravessam o ambiente escolar as dimensões sociais, culturais, econômicas, étnicas, raciais, de 

gênero etc. (MEIRA, 2000). 

Dessa forma uma vasta área de atividades pode ser realizada pelo profissional psicólogo 

na escola, como a escuta, o aconselhamento e encaminhamento para outros serviços de saúde, 

a proposição de eventos e debates envolvendo estudantes, a escola e a comunidade, de forma 
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a conduzir que no ambiente escolar se reconheça questões- problema de saúde mental e possa 

encaminhar para sugestões de cuidado e um ambiente mais saudável (MARTINS, 2003). 

 

3 A PANDEMIA E OS SEUS IMPACTOS NA DINÂMICA ESCOLAR 

 

A pandemia provocada pelo novo Coronavírus COVID-19 e sua consequente necessidade 

de isolamento para frear o contágio, estratégia adotada como política de saúde pública, acirrou 

ainda mais problemas de cunho sociais, políticos e econômicos. A educação não ficou de fora 

dessas circunstâncias. Durante a pandemia, em virtude do distanciamento social, houve a 

necessidade da implementação do ensino remoto em larga escala. Contudo, essa 

implementação não ocorreu de forma simétrica, criou impasses, principalmente para alunos e 

professores de escolas públicas, devido à dificuldade de acesso aos recursos mencionados.  

O ensino remoto privou os alunos do convívio social que acontecia no ambiente escolar, 

o que suscitou discussões a respeito de como esse ensino está sendo conduzido para dar conta 

de questões como: vulnerabilidade social e uma maior democratização do acesso à internet e 

tecnologias digitais, a desvalorização e proletarização do trabalho docente (BARRETO; ROCHA, 

2020), o novo conceito de distância e de ensino e esse novo paradigma da educação 

semipresencial (MARTINS, 2020).  Um outro ponto a ser considerado é o fato de que algumas 

escolas, em destaque as públicas, ficaram durante a pandemia fechadas ou com horário de 

funcionamento reduzido, o que interferiu diretamente no papel de garantidor de segurança 

alimentar que a escola desempenha para muitas famílias (SOUZA E SILVA, 2020).  Dessa forma, 

nos pomos a problematizar: Qual o papel do psicólogo escolar frente a pandemia? Com o quê 

o profissional de Psicologia deve se preocupar diante deste cenário? Como a questão social 

interfere na saúde mental de alunos e professores? A insegurança alimentar foi de fato questão 

na vida de alunos em escolarização? 

 

4 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujo delineamento metodológico consiste na 

pesquisa descritiva do tipo revisão bibliográfica. A revisão foi realizada por meio de pesquisa 

aos bancos de dados Scielo e PubMed, bem como repositórios das universidades de 
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dissertações e teses, além de livros e demais fontes de publicação. Segundo Bocatto (2006), a 

pesquisa bibliográfica procura averiguar os documentos publicados a respeito do tema a ser 

pesquisado, trazendo um olhar mais crítico, buscando colaborar e ampliar o conhecimento com 

a realização da pesquisa. Assim, o objetivo da pesquisa é o desafio de pensar saúde mental no 

contexto escolar em tempos de pandemia. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com Souza (2021), a escola, além de função educacional, apresenta uma parte 

inestimável da função social para as crianças e adolescentes inseridas no sistema, possibilitando 

conquista de liberdade, mesmo que limitada, desempenho de atividades específicas de 

interesse e a construção de círculos de amizade. 

 Nesse contexto, quando a pandemia se instalou, essas crianças e adolescentes de que 

conviviam em um ambiente já conhecido de desenvolvimento social passaram a ser obrigadas 

a permanecer em suas respectivas casas, gerando um momento de crise, pelo medo da doença 

em si, da morte, das dificuldades de aprendizado e pela situação financeira que se mostrava 

cada vez mais instável em muitas famílias.  

O psicólogo escolar assim como a a equipe pedagógica tendem a direcionar os seus 

trabalhos também para identificar possíveis casos de vulnerabilidade e fragilidade, dificuldades 

de aprendizado e trazer à tona a importância da saúde mental. 

Essa busca encontra dificuldades não apenas nas questões que envolvem os alunos e 

alcança também pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes que, uma vez distantes do 

espaço escolar, tendem a assumiu o papel de educadores e escolarizadores de seus filhos 

(SOUZA, 2021). 

 

5.1 A Questão Social e a saúde mental de alunos e professores? 

 

A propagação da covid-19, provocada pelo novo coronavírus, e sua consequente 

categorização como uma emergência internacional, eliciou respostas governamentais para sua 

contenção.  Medidas como fechamentos de escolas, isolamento domiciliar e o distanciamento 

social foram algumas respostas adotadas no combate contra o coronavírus.   
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Mudanças abruptas vivenciadas devido às medidas de contenção surtiram efeitos 

diferentes na sociedade. Consigo também trouxeram: medo de contágio, frustração, ausência 

de suprimentos básicos de alimentação e higiene, falta de informação, perda material e de 

pessoas próximas. Concatenando com a duração prolongada da quarentena, tais aspectos 

tornaram-se comorbidade no que tange riscos de impactos psicológicos negativos. (LEE, 2020). 

Professores e alunos são sujeitos nesse processo e são impactados pelo mundo a sua 

volta. O afastamento das salas de aula, e sua substituição pelo modelo remoto, trouxeram 

impactos para a saúde mental de ambos os sujeitos, cada qual com suas particularidades e 

especificidades.  

Como uma medida adotada para frear a contaminação do vírus, a suspensão das aulas 

presenciais acarretou inúmeros problemas na saúde da população jovem e infantil. O 

fechamento das escolas implicou não apenas uma nova forma de ensinar, mas também uma 

maior aproximação de crianças e adolescentes com um contexto de vulnerabilidade (WANG et 

al., 2020). 

O confinamento em casa incidiu diretamente nos hábitos da vida do estudante, 

principalmente das crianças que perderam um importante espaço para desenvolver suas 

capacidades sociais. Ainda no caso de crianças, o menor volume de atividades escolares fazem 

com que elas passem mais tempo nas telas, o que facilita na adoção de hábitos menos 

saudáveis. Estudos inferem que esses vetores são extremamente deletérios na saúde das 

crianças, principalmente no estresse psicossocial, sendo intensificado ainda por outros fatores 

como incertezas, medos, tédio, informações desencontradas, comportamento atípico por parte 

dos seus cuidadores (LEE et al., 2020).  

Em pessoas com problemas mentais pré-existentes à pandemia, a escola funcionava 

como um mecanismo de embate ao transtorno, com a suspensão das aulas está aberta a 

possibilidade tanto para uma regressão, quanto a dificuldade para se ajustar com a rotina no 

fim da pandemia (LEE et al., 2020).  

Para mitigar os efeitos da pandemia, foi iniciado as plataformas de ensino à distância 

(EaD), que revelou o abismo entre países ricos e pobres, ao passo que apenas 30% dos países 

de baixa renda conseguiram implementar esse sistema (TINA et al., 2020). 

Além das desigualdades de acesso a tecnologias destaca-se o papel importante que a 

escola possuía na garantia de alimentação para algumas famílias. O Programa Nacional de 
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Alimentação Escolar (PNAE) é um programa nacional cujo objetivo era proporcionar 

alimentação básica e viabilizar atitudes de educação alimentar e nutrição para brasileiros 

matriculados na educação básica. 

Com a pandemia da COVID-19 pode-se analisar os efeitos que foram causados, como o 

agravamento do desemprego, pobreza, fome, e insegurança alimentar (SCHAPPO, 2021), 

ocasionando uma mudança inesperada para o PNAE, que passou a enfrentar um grande desafio 

no fornecimento da alimentação escolar, gerando um enfraquecimento no acesso à 

alimentação por conta da suspensão das aulas nas escolas públicas, causando impacto no 

orçamento das famílias e na alimentação dos alunos.    

Estima-se que 368.5 milhões de crianças ao redor do mundo tenham na merenda escolar 

sua principal fonte de alimento. Com o fechamento temporário das escolas em virtude da 

pandemia, estas crianças e famílias foram forçadas a procurar por alimento de outra forma ou 

a encarar a fome (Tina et al., 2020).  

A escola é um mecanismo de regulação da saúde mental infanto-juvenil, ao propiciar 

encontros e ao exercer, direta ou indiretamente, papel de proteção com crianças e 

adolescentes, em especial aqueles de maior vulnerabilidade. (WANG et al., 2020). 

Os professores não ficaram isentos dos problemas trazidos pela pandemia. Como 

argumenta Silva e Nascimento (2020), o professor teve sua missão amplificada para além da 

sala de aula, de maneira que se consiga articular comunidade e a escola. O professor agora não 

está restrito apenas a sala de aula.  

O professor vive um processo de intensificação de suas atribuições ao mesmo que lida 

com demandas diversas, dos pais, da família, da comunidade. Pesquisas (BRANCO; NEVES, 

2020) mostram que os professores descrevem que perderam sua privacidade em decorrência 

do seu trabalho como docente, requerimento de tarefas fora do horário comercial ou mesmo 

trabalho nos fins de semana para responder dúvidas de aluno são algumas dessas novas 

atribuições.  

Todas essas atividades sobrecarregam o docente. Estudos apontam que o acúmulo de 

trabalho leva o docente a diminuir horas de descanso, seu sono e seus próprios hobbys para 

executar todas as suas demandas de trabalho (PONTES et al., 2020). O docente no 

confinamento de sua casa se vê obrigado a manter padrões alto de produtividade, podendo 

desenvolver quadro de adoecimento mental. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escola é espaço no qual são geridos processos de ensino e aprendizagem, mas, ela 

também assume papel de socialização e de garantia de acesso a mínimos sociais. O psicólogo 

inserido nesse contexto deve pautar sua atuação na promoção da saúde mental de alunos e 

professores e deve também compreender que a questão social atravessa o seu fazer 

profissional. 

Em virtude da pandemia com: a exigência de isolamento social, o funcionamento 

reduzido das escolas e a indicação por ensino remoto muito do papel educacional e socializador 

da escola ficou comprometido. 

O distanciamento social como medida de contenção da contaminação do vírus, afastou 

crianças e adolescentes da escola o que as deixou em um contexto ainda mais vulnerável, 

muitos enfrentando uma realidade de insegurança alimentar e adoecimento mental. 

Assim, é importante que o psicólogo escolar inserido no cenário escola-pandemia 

mediar não apenas as tensões entre pais, alunos e comunidade escolar, mas que compreenda 

e possa agir ativamente para zelar a saúde mental de alunos e professores, levando em 

consideração a questão social e as idiossincrasias desse momento pandêmico e suas respectivas 

implicações na saúde mental dos mesmos. 
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