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1 INTRODUÇÃO

 Uma importante contribuição dos estudos a partir do norte teórico adotado,

sobretudo no que tange à Teoria do Estresse, é trabalhar a prevenção. São algumas

maneiras preconizadas para diminuir os danos causados pelo estresse ocupacional.

Seligmann-SILVA afirma que,

É  na  aplicação  de  práticas  preventivas  e  também  no  tratamento  de
transtornos psíquicos relacionados ao trabalho que um grande número de
profissionais  da  saúde  tem  utilizado  mais  amplamente  os  conceitos
referentes ao estresse. As terapias cognitivas, fundamentadas nessa linha
teórica,  buscam  desenvolver  conscientização  e  conhecimentos  dos
mecanismos  de  estresse  para  que  o  próprio  paciente  aprenda  a  evitar
fatores estressantes ou comportamentos que disparem ou alimentem seus
sintomas.  Múltiplas  técnicas  têm sido  desenvolvidas  nessas  abordagens
terapêuticas  voltadas  a  trasformar  comportamentos  e  reações
psicopatológicas  a  partir  do  conhecimento  dos  próprios  mecanismos
favorecedores do estresse. (Seligmann-Silva, 2011, p.129)

Nesse  sentido,  porém  considerando  as  peculiaridades  dos  espaços  de

educação permanente por onde este estudo transitou, compreendemos que utilizar

uma sistematizada prática nesses privilegiados encontros e ainda contando com os

dados e análises aqui explorados, trará significantes resultados e reflexões sobre o

trabalho docente. 

Em geral a formação de professores se dá em espaços permanentes com

pressuposto  de  troca  de  experiência,  nem  sempre  uma  realidade  em  alguns

sistemas, porém em Santos esta prática acontece com equipes de formação como é

de nosso conhecimento.

Alarcão ao nos trazer seus estudos acerca da formação do professor reflexivo

afirma que,

Se  a  capacidade  reflexiva  é  inata  ao  ser  humano,  ela  necessita  de
contextos que favoreçam seu desenvolvimento,  contextos de liberdade e
responsabilidade. É repetidamente afirmado, nos estudos em que o fator da
reflexão é tido em consideração, a dificuldade que os participantes revelam
em  por  em  ação  os  mecanismos  reflexivos,  sejam  eles  crianças,
adolescentes ou adultos. É preciso vencer  inércias, é preciso vontade e
persistência.  É  preciso  fazer  um  esforço  grande   para  passar  do  nível



meramente  descritivo  ou  narrativo  para  o   nível  em  que  se  buscam
interpretações  articuladas  e  justificadas  e  sistematizações  cognitivas.
(Alarcão, 2011, p.49)

Superar  os  desafios  nos  encontros  formativos,  exige  portanto  que  as

propostas  lançadas  atuem  no  sentido  de  alcançar  os  melhores  resultados

pretendidos. Com a nossa experiência nessas situações observamos que ambientes

reflexivos entremeados de certa leveza, podem colaborar nesse sentido. 

Entretanto, aquilo que por vezes apenas a comunicação verbal nela mesma,

não seja suficientemente capaz de propor diálogos de toda ordem, utilizar um bom

recurso mediador do processo é sim uma estratégia acertiva. (Arenales-Loli, 2013)

Evidentemente  que  apenas  o  recurso  mediador  não  poderá  dar  conta  do

processo. É preciso que a preparação e aplicação desta prática seja realizada por

profissional (profissionais) que conheçam os resultados deste estudo, bem como a

dinâmica de mediação da proposta. Este profissional tem significativa importância

pois conduzirá  o jogo no sentido de extrair  dali  as melhores reflexões possíveis

mantendo um ambiente de liberdade de expressão, respeito e  construção positiva. 

Nessa busca, a partir destas considerações e com as informações coletadas

na pesquisa, o produto apresenta-se na forma de um jogo, um componente lúdico

que acompanhado de um texto instrucional, possa ser utilizado de forma itinerante e

sistematizada nos espaços de educação permanente com os professores. Para a

elaboração do jogo utilizamos elementos de conhecidos jogos de tabuleiro/trilha, de

fácil  aplicação e entendimento. Para ilustrá-lo utilizamos recursos gráficos de uso

rotineiro nos meios de comunicação atuais procurando torná-lo atraente e amistoso.

Buscamos assim, trazer leveza para as discussões a partir das questões levantadas

neste estudo quanto à carreira, o tempo, o prazer e o sofrimento, levando os sujeitos

envolvidos a dialogar consigo, com os outros e com as vivências ali surgidas. 

Esperamos, portanto, que o resultado das reflexões construídas a partir das

situações  colocadas  no  jogo,  colaborem com a construção  de  um coletivo  mais

solidário e resistente ao sofrimento. A experiência da troca nesse encontro contará

com  elementos  como  tempo  de  carreira,  espaço  de  atuação  direta,  micro-

organizações de trabalho, afinal a proposta é que sua aplicação se dê nos encontros

com professores de diversas unidades escolares quando de sua formação.

Essa iniciativa pretende-se inovadora, nem tanto pelo tema, mas à medida em



que possa contribuir para que a rede municipal de educação deste município torne-

se uma referência no tratamento destas questões. Espera-se ainda que incentive

outros desdobramentos da pesquisa, promovendo investigações e estudos acerca

do tema.



2 OBJETIVO

Promover um momento reflexivo sobre os fatores estressantes  no sentido de

elaborar  estratégias  de  defesa  individuais  ou  coletivas  em favor  de  uma prática

docente  prazerosa.

Vivenciar  no  jogo  de  trilha  a  troca  das  experiências  cotidianas  e  a

reelaboração de suas práticas.

Embora não seja um objetivo principal, é importante esclarecer que o jogo

termina quando um professor atinge a CHEGADA, sendo o “vencedor” da partida.

Em seguida, dá-se a discussão coletiva.



3 DESCRIÇÃO

O jogo é composto pelos seguintes elementos:

 Tabuleiro Emoticons1 (Figura 1)

 5 pinos coloridos

 5 canetas em cores correspondentes aos pinos

 Dados

 Cartas “Sorte ou Revés” 

 Cartaz com Emoticons (podendo ser utilizado papel pardo)

 Folheto de Instruções e Recomendações aos aplicadores

 

Fonte: tabuleiro integrante do jogo elaborado pela autora da pesquisa
Figura 1. Tabuleiro

           As Cartas “Sorte ou Revés” trazem situações e palavras contidas na rotina do

professor nas escolas, expressas nos dados coletados da pesquisa para a discussão

coletiva. A condição de sorte ou revés foi incluída trazendo ludicidade e dinamismo

1 Forma  de  comunicação  paralinguística,  um  emoticon,  popular  emojis, palavra  derivada  da  junção  dos
seguintes termos em inglês:  emotion  (emoção) +  icon  (ícone) (em alguns casos chamado  smiley) é uma
sequência  de  caracteres  tipográficos,  tais  como:  :),:(  ,^-^,:3,e.e','-'e  :-);  ou,  também,  uma  imagem
(usualmente, pequena), que traduz ou quer transmitir o estado psicológico, emotivo, de quem os emprega,
por meio de ícones ilustrativos de uma expressão facial. Normalmente é usado nas comunicações escritas de
programas mensageiros, como o MSN Messengerou pelo Skype, WhatsApp e outros meios de mensagens
rápidas. https://pt.wikipedia.org/wiki/Emoticon: acesso em abril 2017.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Skype
https://pt.wikipedia.org/wiki/MSN_Messenger
https://pt.wikipedia.org/wiki/Smiley
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paralingu%C3%ADstica


ao jogo. A cada carta é atribuída uma condição de avançar (sorte) ou recuar(revés)

casas no tabuleiro, mesmo não sendo esta a principal função do jogo como já dito.

O Cartaz com Emoticons trará a legenda dos desenhos e servirá de painel

para registro aberto das discussões e situações vividas pelos professores para as

reflexões.  Os  Emoticons  serão  móveis  de  forma que  poderão  ser  utilizados  em

diversas partidas e os registros poderão ser futuramente utilizados e estudados pela

equipe  comprometida  com os  espaços  de  educação  permanente  para  possíveis

futuras intervenções . (Figura 2)

FELICIDADE AMOROSIDADE CANSAÇO TRISTEZA

Fonte: Modelo de cartaz elaborado pela autora da pesquisa
Figura 2 – Carta com Emoticons



Apêndice 1. Conteúdo do Folheto de Instruções

O que é?

O Jogo “Dia a Dia – Uma discussão do tempo do ser docente” é o produto final
apresentado  como  parte  da  dissertação  de  mestrado  “O  SER  DOCENTE  E  O
TEMPO: Relação entre o tempo de docência e os processos de prazer e sofrimento
no  trabalho  do  professor  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Santos”
(UNIFESP/2017). Trata-se de um recurso lúdico que tem por objetivo colaborar com
a mediação nos espaços de educação permanente para refletir e trocar experiências
sobre o cotidiano do professor na escola. 

Como jogar?

Cada conjunto composto por Tabuleiro, pinos, dado, cartas e painel atenderá de 3 a
5 jogadores/professores.
Cada jogador escolherá seu pino e sua caneta, com a qual fará seus registros no
painel coletivo.
Todos jogam os dados e o participante que conseguir o maior número inicia.
O jogo é uma trilha tradicional, em que cada jogador avança o número de casas
sorteado no dado, assim sucessivamente até o ponto de chegada, o que marca o
término da partida.
A cada rodada,  os jogadores avançarão as casas e em cada uma delas há um
emoticon (carinha) com uma expressão legendada no painel. O jogador/professor a
cada expressão que lhe couber registrará no painel, na coluna correspondente, uma
situação escolar  que lhe  remete  àquela  sensação/emoção.  Poderá  ou não fazer
comentários, e escutar os comentários dos colegas acerca da sua anotação. 

Nas casas contendo o símbolo         o jogador/professor pegará uma carta do monte
“Sorte ou Revés”, fará a leitura em voz alta e abrirá o comentário com o grupo que
decidirá em qual emoticon o texto se encaixará. O jogador atenderá à solicitação
expressa na carta  de avanço ou recuo que em nada tem a ver  com a situação
descrita, trata-se apenas de um recurso dinâmico.

Os colegas devem ser estimulados a colaborar com sugestões e comentários sobre
os registros  feitos,  esse é  um dos principais  propósitos  do encontro  e  deve ser
esclarecido pelo mediador responsável no ínício do encontro. 

Como termina?

Ao término da partida quando um dos jogadores vencer a trilha alcançando o ponto
de chegada, o  grupo poderá escolher  a melhor forma de apresentar  o registro,
transformando numa narrativa, poema, canção, desenho ou qualquer outra forma de
expressão, que será compartilhada com os demais grupos ao final do encontro. O
vencedor da trilha poderá ganhar um brinde/surpresa.



Apêndice 2. Recomendações aos aplicadores

A quem se destina este jogo (público alvo)?

O  jogo  destina-se  aos  professores  em  exercício  de  suas  funções  em  qualquer
segmento de educação.

Quem pode ser aplicador?

O aplicador em geral, deve conhecer a organização do trabalho, preferencialmente
alguém  que  tenha  experiência  docente,  vivência  na  educação  permanente  de
professores e que esteja preparado para mediar grupos de discussão. Recomenda-
se também que o aplicador conheça o conteúdo da pesquisa e a origem do jogo,
atigindo satisfatoriamente os objetivos. Recomenda-se mais de um aplicador para a
mediação, lembrando que todos devem manter certa afinidade de ideias.

Como preparar a aplicação?

O aplicador  deve conhecer  a origem do jogo,  seu conteúdo e seus objetivos,  e
garantir  um espaço de discussão com plena liberdade de expressão e  respeito.
Combinar com seu(s) par(es) o tempo, número de participantes, quantidade de jogos
necessários para atender todo o grupo, espaço onde tudo ocorrerá de acordo com
os recursos disponíveis. 

Como aplicar?

Estima-se 2h para a execução de todas as etapas abaixo sugeridas:

1. Apresentação do jogo e combinados

2. Organização dos grupos

3. O jogo

4. Apresentação dos registros

5. Fechamento / Discussão coletiva

Durante o jogo, o(s) mediador(es) circulam no ambiente, observando e contribuindo
em caso de dúvida, sugerindo que a direção aponte para casos reais e cotidianos da
escola. O(s) mediador(es) devem gerir com tranquilidade e segurança os pontos de
tensão,  sobretudo  aqueles  que  não  contribuem  para  a  discussão.  Incentivar  e
fomentar  sugestões  a  partir  da  prática  dos  professores,  desde  que  surgidas  do
grupo, evitar julgamentos.



6 REFERÊNCIAS

ALARCÃO,  I.  Professores  reflexivos  em  uma  escola  reflexiva.  8.ed.  São  Paulo:
Cortez, 2011.

ARENALES-LOLI, M.S;ABRÃO, J.L.F;PARRÉ, R.R;TARDIVO, L.S.L.P.C. O Jogo 
como mediador na entrevista. Bol. - Academia Paulista de Psicologia. Vol.33 
nº.85.São Paulo, dez, 2013.

SELIGMANN-SILVA, E.S. Trabalho e desgaste mental: o direito de ser dono de si
mesmo. São Paulo: Cortez, 2011.


