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Introdução: É transcrito inicialmente o intuito do trabalho, sendo de entender o
papel do psicólogo no processo de ensino aprendizagem em tempos de pandemia
tendo como público alvo os alunos. Também é exposto o que se trata o processo
de ensino aprendizagem, com a sua importância e a necessidade de ser estudado
e compreendido, e por fim a real situação da aprendizagem dos alunos durante a
pandemia. Objetivo: Analisar o papel do psicólogo no processo de ensino
aprendizagem em tempos de pandemia tendo como público alvo os alunos.
Método: Para o desenvolvimento do trabalho foram realizadas pesquisas em artigos,
juntamente com a realização de uma entrevista com alunas do ensino
fundamental, com a intenção e entender como estava ocorrendo o processo de
ensino e aprendizagem em meio a pandemia, quais as dificuldades e quais os
pontos positivos no ponto de vista das alunas, e podendo analisar a similaridade
com o conteúdo pesquisado. Resultados: Foi possível identificar que o processo de
ensino a distância se faz de grande importância no momento atual, porém as
entrevistadas trouxeram que sentiam falta do método tradicional de ensino,
encontrando dificuldades de adaptação no ensino remoto, além de sentirem
dificuldades em dedicar-se a estudar e absorver conteúdo, sem poder contar com
o auxílio de professores para o desenvolvimento de suas atividades. Relataram
ainda que sentiam falta da interação pessoal com professores e colegas, deixado
claro a preferência pelas aulas presenciais. Conclusão: O trabalho proporcionou a
percepção da importância do processo de ensino aprendizagem, da atuação
ativa de um psicólogo no processo escolar e entender como está funcionando o
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ensino aprendizagem em meio a pandemia do COVID-19. Além disso, o trabalho
mostrou a percepção que os alunos tinham do processo de ensino aprendizagem
durante a pandemia, onde encontravam dificuldades, vindo a preferir a realização
das aulas presenciais, essas dificuldades eram pontuadas na forma que o
conhecimento estava sendo passado e sentiam a falta do contato social, com os
colegas e professores.
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