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Resumo 
O presente estudo faz parte do Estágio em Processos Educativos do Curso de 
Psicologia, da Universidade Estadual de Londrina. Após a verificação das 
necessidades emergentes da instituição, delineou-se como objetivo promover 
oficinas de psicoeducação sobre depressão na adolescência, comportamentos auto 
lesivos e baixa autoestima dos alunos. Participaram do projeto estudantes do ensino 
fundamental II de um colégio estadual público de Londrina-PR. Com os alunos do 
sexto ano, foi realizada a dinâmica do presente, onde os estudantes descreveram 
qualidades entre si, com o intuito de abordar o tema autoestima. Os alunos do 
sétimo ano desenharam em uma folha sulfite o que compreendiam por sentimentos 
com a intenção de iniciar uma breve discussão sobre a coexistência de sentimentos 
agradáveis e desagradáveis durante as vivências pessoais e como essa 
coexistência se diferencia do quadro depressivo. Com as turmas do oitavo ano, foi 
realizada a atividade na qual os alunos escreveram em um papel alguma situação 
pessoal que apresentavam dificuldades em lidar. Os papéis foram recolhidos, 
misturados e distribuídos aos participantes com o objetivo de conversarem sobre 
possíveis aconselhamentos acerca da situação exposta. Foram distribuídos aos 
alunos folhetos informativos sobre o transtorno depressivo na adolescência, os 
sintomas e as formas de solicitar ajuda.  Os resultados evidenciam a relevância do 
trabalho do psicólogo nas instituições de ensino. 
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Introdução  

A Psicologia Escolar é um campo de atuação da Psicologia que tem 

como objetivo a utilização da Ciência Psicológica para a otimização do processo 

educativo (MARTINEZ, 2003 apud MARTINEZ, 2009). 

O trabalho do psicólogo escolar atende as necessidades que surgem 

no contexto educacional. De acordo com Martinez (2009), as formas de atuação do 

psicólogo escolar podem ser divididas entre dois grupos: práticas emergentes e 

tradicionais. As emergentes, são as práticas que incluem uma dimensão 

psicossocial: diagnóstico, análise e intervenção em nível institucional no que diz 
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respeito à subjetividade social da escola, visando delinear estratégias de trabalho 

favorecedoras das mudanças necessárias para a otimização do processo educativo.  

Já as práticas tradicionais estão relacionadas à dimensão 

psicoeducativa do contexto escolar: avaliação, diagnóstico, atendimento e 

encaminhamento de alunos com dificuldades escolares; orientação a alunos e pais; 

orientação profissional; orientação sexual; formação e orientação de professores; 

elaboração e coordenação de projetos educativos específicos. 

Na perspectiva de atuação tradicional, uma possível prática de 

ocorrer no contexto escolar trata-se da psicoeducação.  

“Educar o paciente por diversos meios, tais como, esclarecimentos, 
folders   elucidativos, livros acessíveis a leigos, filmes, entre outros, 
torna-se fundamental, pois é através destas informações   que o 
paciente aprende sobre o funcionamento de sua patologia, 
conseguindo assim, identificar comportamentos e pensamentos 
distorcidos/disfuncionais e que acabam gerando aflição e sofrimento” 
(BASCO e RUSH, 2005 apud FIGUEIREDO, 2009, p. 11). 
 

Sendo assim, a psicoeducação é uma intervenção que visa a 

promoção da autonomia dos indivíduos ao se utilizarem de estratégias para 

melhorar sua qualidade de vida. Considera-se a necessidade de adaptação da 

prática psicoeducativa de acordo com o contexto em que será realizado e o objetivo 

a ser alcançado.  No ambiente escolar, os participantes não são um grupo 

homogêneo de pacientes. Contudo, a partir da observação e de relatos, pode ser 

verificado se os estudantes estão expostos a fatores de risco que pressupõem 

alguma intervenção.  

De acordo com Guerreiro e Sampaio (2013), a adolescência é 

considerada uma etapa transitória entre a infância e a idade adulta, caracterizada 

por mudanças fisiológicas e psicossociais. É nesta fase onde ocorrem movimentos 

de alcançar a independência em relação a família e o reconhecimento de uma 

identidade integrada presente no final da adolescência. Nesta fase do 

desenvolvimento, o indivíduo pode apresentar alguns sintomas relacionados ao 

quadro de depressão. Bahls (2002) sistematiza as características fenomenológicas 

típicas do transtorno depressivo durante a adolescência, algumas delas são: tristeza, 

crises de explosão e raiva, perda de energia, apatia, retardo psicomotor, 

sentimentos de desesperança, perturbações do sono, alterações do apetite, 

prejuízos no desempenho escolar, baixa autoestima, tentativas de suicídio e uso 

abusivo de álcool e drogas. 
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Bahls (2002) ainda aponta os principais fatores de risco em crianças 

e adolescentes, como a presença de depressão em um dos pais, estressores 

ambientais, abuso físico e sexual, perda de familiares ou amigos próximos e a falta 

de apoio por parte dos pais. Segundo sua revisão, os adolescentes costumam 

indicar quando estão em situação de sofrimento e os amigos são a maior rede de 

apoio para ajudar frente às mudanças ocasionadas pelo transtorno, o que se 

relaciona com a dificuldade dos pais e professores em perceber o quadro depressivo 

em seus filhos e alunos. 

Um grande indicador do quadro depressivo em adolescentes são os 

comportamentos auto lesivos (CAL), que são abordados por Guerreiro e Sampaio 

(2013) como um conjunto de ações que sinalizam risco de vida e produzem danos 

físicos ao próprio indivíduo, apresentando-se em padrões rítmicos e repetitivos em 

diferentes intensidades, grau de lesão e distanciamento com o ambiente social.  

Segundo Ceppi e Benvenutti (2011), os comportamentos auto 

lesivos podem manter-se devido a três esquemas contingenciais, sendo eles reforço 

social positivo, reforço social negativo e reforço automático. O comportamento 

mantido por reforço social positivo pode envolver a obtenção de reforçadores, como 

declarações de preocupação e respostas atenciosas. O tratamento envolve 

esquema de reforçamento não contingente, ou seja, liberação do reforçador 

independente da ocorrência do comportamento auto lesivo. Esse esquema pode ser 

combinado ao DRO (Reforçamento diferencial de outro comportamento) que 

consiste na emissão do reforço para outros comportamentos que não sejam os 

indesejáveis, ou ao DRA (Reforçamento diferencial de comportamentos 

alternativos) no qual o reforço é liberado contingentemente à ocorrência de um 

comportamento alternativo. 

O comportamento mantido por reforço social negativo caracteriza-se 

pela retirada de eventos aversivos, como por exemplo, determinadas tarefas. As 

estratégias de intervenção são: Revisão curricular e Esvanecimento da demanda, 

com o intuito de alterar as propriedades aversivas das demandas exigidas. A revisão 

curricular consiste em alterar a complexidade, duração e novidade da tarefa, já o 

esvanecimento da demanda envolve retirar a atividade e reintroduzi-la 

gradativamente.  

O comportamento auto lesivo mantido por reforçamento automático 

compreende a aquisição de consequências geradas pelo próprio comportamento e 
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independe de contingências sociais. Geralmente envolvem estimulação tátil para 

estímulos sensoriais, como cortes e coçar a pele. O tratamento nesse caso ocorre a 

partir de dois tipos de intervenção: as mecânicas, que consistem na restrição de 

movimentos e uso de equipamentos de proteção, e as funcionais que englobam a 

estratégia de enriquecimento ambiental, redução de estimulação sensorial e 

estimulação competitiva. O enriquecimento ambiental se dá a partir da liberdade e 

disposição para interação do indivíduo com itens de sua preferência. Redução de 

estimulação sensorial significa diminuir a sensação física produzida pela auto 

estimulação, podendo ser feito pelo uso de analgésicos. A estimulação competitiva 

envolve proporcionar estímulos sensoriais alternativos semelhantes aos adquiridos 

pelo comportamento auto lesivo, mas sem que sejam prejudiciais. 

O presente projeto delineou seu objetivo através de queixas da 

equipe pedagógica sobre comportamentos depressivos e auto lesivos de 

estudantes, diálogos com os alunos e observação do ambiente escolar. Partindo de 

uma avaliação das necessidades emergentes do contexto, foi proposto um programa 

psicoeducacional em grupo com os estudantes visando promover um espaço de 

escuta e orientação de comportamentos alternativos para as demandas de 

depressão, comportamentos auto lesivos e dificuldades em relação à autoestima 

relatadas pelos alunos. 

 

Metodologia  

Participantes: Estudantes do Ensino Fundamental II de um Colégio 

Estadual público de Londrina-PR. 

Materiais: Para a roda de conversa, foi utilizado um folheto 

informativo, a fim de orientar os estudantes sobre o que é a depressão, suas 

características durante a adolescência, os sintomas e como buscar ajuda 

profissional. Para a realização da dinâmica sobre autoestima, foi utilizado caixas de 

bis embrulhadas em papel de presente para que os alunos passassem o presente 

uns aos outros, conforme dissessem as respectivas qualidades dos colegas.  

Procedimento: Após o contrato de Estágio com a direção do colégio, 

as estagiárias se apresentaram à equipe pedagógica e aos alunos de cada turma. A 

fim de favorecer a integração das estagiárias com professores e estudantes, as 

mesmas conversaram com os docentes para verificar se eles permitiam que fosse 

observado o funcionamento das aulas, de modo que tanto os alunos quanto os 
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professores pudessem se adaptar à presença das mesmas no colégio. Após o 

consentimento, foi realizada a observação de algumas aulas, aleatoriamente.  

Ao observar o funcionamento do colégio de maneira geral (as 

estagiárias passaram alguns dias no colégio, conversando com os alunos, 

mostrando-se disponíveis para dialogar com eles e com os professores), percebeu-

se que o discurso sobre quadros depressivos, comportamentos auto lesivos e 

dificuldades de autoestima era muito frequente entre os discentes do colégio. 

Diante dessa problemática, foi proposta a realização de uma roda de 

conversa com os estudantes para abarcar tais assuntos. Para o sexto ano a 

dinâmica conduzida nos encontros era relacionada à questões de autoestima, pois 

percebeu-se uma necessidade de aprofundar o tema com esse período letivo. Já 

para o sétimo e oitavo anos, buscou-se trabalhar mais diretamente para a promoção 

de um maior conhecimento sobre os sintomas do quadro depressivo, alternativas de 

enfrentamento e possíveis encaminhamentos, devido à queixas da própria equipe 

pedagógica sobre essas turmas.  

Inicialmente as estagiárias explicavam a dinâmica aos professores e 

solicitavam aos mesmos permissão para os alunos serem convidados a participar. 

Posteriormente, com a permissão do docente, os alunos eram convidados e 

escolhidos aleatoriamente (no máximo 15 participantes por rodada) para irem até a 

sala onde seria realizada a roda de conversa. Ao chegar na sala, os alunos eram 

convidados a sentarem em formato de roda e se apresentarem juntamente com as 

estagiárias, dizendo o nome, idade e o que gostavam de fazer.  

Para o sexto ano, conforme eles se apresentavam, uma das 

estagiárias anotava os nomes em um papel que, posteriormente, eram entregues à 

eles (os papéis eram dobrados de modo a não aparecer os nomes e cada aluno 

pegava um papel). Depois que todos os alunos estavam com um papel, as 

estagiárias mostravam a eles um presente e explicavam como funcionaria a 

dinâmica. Primeiramente foi dado 2 minutos para eles olharem o nome que 

receberam escrito no papel e pensarem qualidades sobre a pessoa.  

As estagiárias os instruíram para que houvesse respeito e não 

brincassem durante a atividade. No caso em que algum aluno não interagisse com a 

pessoa que teria de dizer a qualidade, eram instruídos a dizer alguma impressão 

positiva da qual já havia sentido sobre a pessoa.  
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As estagiárias perguntavam qual dos alunos gostaria de começar. O 

aluno que se manifestasse pegaria o presente e diria primeiro as qualidades e, em 

seguida, entregaria o presente à pessoa. A dinâmica foi finalizada quando todos os 

alunos haviam participado e as estagiárias disseram que poderiam abrir o presente. 

Dentro da embalagem decorada havia duas caixas de bis, a qual foram distribuídas 

entre eles. Após os alunos receberem o chocolate, as estagiárias expunham o 

objetivo da atividade que era o de perceber a outra pessoa como alguém especial no 

cotidiano, e notar que cada um possui a sua individualidade com qualidades únicas, 

de modo a trabalhar a autoestima dos estudantes.  

A roda de conversa com o sétimo e oitavo ano, apesar de abarcar o 

mesmo assunto, foi realizada de forma diferente devido a maturidade dos 

estudantes percebida pelas estagiárias.  

Com o sétimo ano, logo após a apresentação, as estagiárias 

entregavam sulfite e caneta para os estudantes e pediam a eles que desenhassem o 

que eles compreendiam por sentimento. Dez minutos depois, as estagiárias 

perguntavam aos alunos se alguém gostaria de apresentar. Caso algum estudante 

demonstrasse interesse, ele poderia falar sobre seu desenho livremente. 

Na situação em que ninguém manifestasse vontade de falar, as 

estagiárias iniciavam o diálogo perguntando aos alunos o que eles compreendiam 

por sentimento, quais sentimentos poderiam ser julgados enquanto “bons” e quais 

poderiam ser julgados como “ruins” e em quais circunstâncias eles geralmente 

ocorriam. Após os alunos se manifestarem, as estagiárias expunham uma breve 

explicação sobre os sentimentos e como os sentimentos julgados “bons” e “ruins” 

coexistem. Sucessivamente, o assunto era relacionado ao tema depressão a partir 

de uma comparação entre a coexistência dos sentimentos. As estagiárias 

perguntavam aos alunos o que eles compreendiam sobre a depressão, 

possibilitando a discussão sobre o tema conforme eles se manifestavam, além de 

fornecerem informações científicas sobre o tema. Por fim, os alunos recebiam um 

folheto informativo sobre depressão e explicações sobre as informações contidas no 

material, conceituando o transtorno depressivo na adolescência, os sintomas e as 

formas de solicitar ajuda.   

 Com o oitavo ano, realizou-se uma dinâmica na qual os alunos 

eram convidados a escreverem alguma situação pela qual eles passaram ou 

estavam vivendo sobre seus sentimentos. Após dez minutos, as estagiárias pediam 
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para que dobrassem e entregassem os papéis que eram misturados e entregados 

aleatoriamente para outro aluno, sem que os alunos soubessem de quem era o 

papel. Cada participante da roda lia o que estava escrito no papel e ocorria uma 

breve conversa sobre o que achavam que a pessoa poderia fazer para melhorar a 

situação exposta. Após a discussão, as estagiárias abarcavam o tema sobre 

sentimento e depressão e realizavam a psicoeducação descrita acima. 

 

Resultados e Discussão  

Com as turmas do sexto ano foi realizada a dinâmica do presente, 

com o intuito de abordar o tema autoestima. Observou-se nas falas dos alunos, ao 

qualificarem os colegas, adjetivos como: “legal”, “inteligente”, “desenha bem”, 

“parceiro” entre outros. Ocorreram em algumas situações falas declarativas e de 

agradecimentos, o que resultava em sorrisos e abraços. Pode-se perceber que a 

dinâmica proporcionou um espaço de acolhimento e de promoção de um olhar para 

o outro colega necessário para que ele saiba de suas qualidades, estimulando, 

assim, condição ambiental que favoreça sentimentos de autoestima.  

Com as turmas do sétimo ano foram realizadas as dinâmicas do 

desenho. Notou-se nos desenhos figuras de auto-mutilação, palavras como 

depressão, tristeza, saudade e a sigla R.I.P, que na tradução da Língua Inglesa 

significa “descanse em paz”. Os estudantes foram bastante receptivos e relataram 

casos próximos de colegas do colégio sobre se automutilarem e estarem em 

sofrimento psicológico se afastando dos colegas de sala. Tais informações atestam 

a literatura de Guerreiro e Sampaio (2013) que indica que na adolescência, os 

indivíduos podem apresentar sintomas relacionados ao quadro depressivo. 

Além disso, percebeu-se grande preocupação por parte dos 

estudantes com os colegas que apresentavam essas práticas. Pode ser observado 

que após as discussões acerca da depressão e comportamentos auto lesivos alguns 

alunos dirigiram-se às estagiárias para conversarem em particular sobre seus 

sentimentos ou relatarem a situação de outros colegas da escola. Nessas situações 

as estagiárias acolheram os relatos e orientaram os alunos a procurarem 

atendimento psicológico, como, também, instruíram a equipe pedagógica sobre os 

encaminhamentos necessários para esse tipo de situação (comportamentos auto 

lesivos).  
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As turmas do oitavo ano foram os grupos que apresentaram a maior 

frequência de atenção e engajamento na dinâmica. Transcorrida a dinâmica, foram 

identificados comportamentos de empatia entre os alunos, que buscavam solucionar 

os problemas descritos no papel e oferecer ajuda aos colegas que estavam 

passando por dificuldades. Os resultados verificados corroboram a literatura de 

Bahls (2002) à medida em que os estudantes escreveram sobre terem parentes 

diagnosticados com depressão, perda de familiares e amigos próximos, falta de 

apoio por parte dos pais, dificuldades financeiras, discussões familiares, entre outros 

relatos.  

Quando solicitado às turmas se compreendiam o transtorno 

depressivo, observou-se que frequentemente os alunos que se propunham a 

explicar o fenômeno, tinham parentes ou pessoas conhecidas que haviam passado 

ou estavam com o quadro depressivo, conforme o relato dos mesmos.  

Verificou-se que a partir das oficinas com os alunos e entrega do 

material informativo sobre o transtorno depressivo, os mesmos foram orientados 

acerca do que é a depressão. Dado que em um primeiro momento os alunos eram 

convidados a dizerem o que entendiam sobre o transtorno e em um segundo 

momento tais participações eram relacionadas com as verdadeira informações sobre 

o assunto.  

 Em ambas as séries constatou-se nesses processos uma 

elaboração de um espaço de escuta e orientação de comportamentos alternativos 

frente às manifestações verbais de depressão e comportamentos auto-lesivos. Os 

alunos foram agentes ativos no processo, no qual foram ouvintes de queixas e 

sentimentos uns dos outros, ao mesmo tempo que foram seus aconselhadores. Ao 

fim das rodas de conversa, as estagiárias destacavam a importância de estar 

informado e saber onde procurar ajuda. Observou-se que a grande maioria não 

conhecia o telefone do Centro de Valorização da Vida e os atendimentos 

psicológicos gratuitos na cidade de Londrina-PR.  

Devido à alta frequência de queixas sobre automutilação e os 

pedidos da equipe pedagógica para aconselhamento, a supervisora e as estagiárias 

levantaram os possíveis atendimentos gratuitos na região de Londrina. Foi entregue 

à coordenação os contatos de algumas instituições de apoio, além de um modelo 

para encaminhamento terapêutico via posto de saúde para a escola informar os pais 
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a como proceder diante de tal demanda. Também foi informado aos alunos sobre os 

grupos de família e de jovens ofertados pela UEL. 

A coordenação foi orientada sobre terem sigilo ao conversarem com 

os alunos, visto que é uma prática que estabelece vínculo e confiança, possibilitando 

os funcionários da instituição de ensino serem redes de apoio dos jovens.  Nesse 

sentido o projeto promoveu uma prática tradicional de atuação das estagiárias de 

psicologia que segundo Martinez (2009), estão relacionadas à dimensão 

psicoeducativa do contexto escolar. A elaboração e coordenação do projeto 

educativo sobre depressão e adolescência na instituição envolveram oficinas com 

grupos de alunos e entrega de material informativo.  

O material informativo entregue durante as oficinas teve o objetivo 

de orientar os alunos sobre o que é a depressão e como procurar ajuda. 

Considerando a idade dos participantes, foi acrescentada à intervenção informações 

sobre possíveis mudanças fisiológicas e de comportamentos que acontecem durante 

a adolescência, o que segundo Guerreiro e Sampaio (2012) pode ser difícil de lidar 

para alguns jovens, por ser uma fase transitória entre a infância e a idade adulta. É 

comum os jovens quererem ser mais independentes em relação a família e 

alcançarem uma identidade integrada ao final da adolescência. Durante as oficinas 

tais assuntos foram abordados e discutidos, havendo relatos semelhantes sobre 

sentirem-se solitários e incompreendidos por parentes próximos e terem dificuldades 

para saberem do que gostam de fazer. 

 

Conclusões  

A psicoeducação é uma estratégia relevante a ser realizada no 

contexto escolar, visto que cabe ao psicólogo atender as demandas da instituição 

que frequentemente podem atravessar outros contextos como, por exemplo, 

sexualidade, violência e saúde psíquica. O programa de intervenção realizado neste 

projeto viabilizou aos estudantes terem acesso a orientação sobre o que é o 

transtorno depressivo, seus sintomas típicos, possíveis causas, tratamentos e como 

agir frente a uma pessoa que sinaliza a possibilidade de estar em um quadro 

depressivo, assim como a importância da auto percepção para procurar os devidos 

cuidados e tratamentos.  

  Frente a queixas individuais de alunos, as estagiárias informaram 

possíveis encaminhamentos psicológicos para eles trabalharem questões 
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emocionais que estejam afetando sua qualidade de vida e, consequentemente, sua 

aprendizagem.  A equipe pedagógica também foi informada sobre o 

encaminhamento para atendimento psicológico para poderem auxiliar os pais em 

como proceder frente a sinais de depressão dos seus filhos como, por exemplo, ao 

notar comportamentos auto lesivos.  

   Além dos resultados alcançados de orientação dos alunos, as 

oficinas sobre depressão possibilitaram a elaboração de um espaço de escuta para 

questões emocionais dos estudantes. Realizou-se orientação de comportamentos 

alternativos aos auto lesivos, discussão sobre a autoestima a partir de uma visão 

cultural, processo de luto aos parentes e amigos próximos e, por consequência, 

criou-se um espaço de acolhimento.  

Observou-se durante a permanência das estagiárias no colégio, uma 

boa recepção por parte dos funcionários da instituição e dos alunos, o que favoreceu 

a realização das atividades propostas. A formação de vínculos com os estudantes 

proporcionou às estagiárias atenderem a demanda sobre transtorno depressivo 

através de conversas e dinâmicas, que foram realizadas em razão de condições 

favoráveis de relacionamento (os alunos eram receptivos com as estagiárias, 

verbalizaram o que sentiam e cumpriram as atividades).      

Por fim, durante o estágio e as supervisões, as estagiárias 

atenderam as necessidades da instituição, dado as queixas da equipe pedagógica 

sobre comportamentos auto lesivos e depressivos de alunos, observação das 

relações interpessoais e diálogos com os estudantes.  
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