
Relação 
familiar no 
período de 
quarentena



No contexto delicado que estamos vivendo atualmente, a importância das

competências socioemocionais torna-se ainda mais evidente. O autoisolamento,

evitando o contato físico com outras pessoas, revela o valor da empatia e da

consciência global; as bruscas mudanças na rotina e nas relações exigem habilidades

de autorregulação e autoconhecimento para lidar com a abundância de novos fatos e

sentimentos, a necessidade de produzir soluções para os novos desafios revelam a

competência inovação.

Apesar de estarmos afastados fisicamente da maior parte das pessoas que estão em

nosso convívio diário, a competência relação interpessoal é ainda essencial, isto é, ter

consciência das normas e comportamentos que orientam as interações de grupo e ter

atitudes que proporcionem um bem estar social e preserve o coletivo é fundamental.



A aprendizagem emocional se inicia na vida em família,

onde aprendemos como nos sentir em relação a nós

mesmos, como os outros vão reagir aos nossos

sentimentos, como avaliá-los, como reagir a eles, como

interpretá-los e como manifestar nossas expectativas e

temores. Aprendemos tudo isso não somente através

do que nossos pais fazem e do que dizem, mas

também através do modelo que oferecem quando

lidam, individualmente, com os próprios sentimentos

(GOLEMAN, 2012).



Esse momento é uma oportunidade de

refletir sobre si, de descobrir novos gostos,

de demonstrar empatia, de respeitar os

outros, de reinventar as relações e ampliar o

olhar para si e para o outro.

Pensando nisso, os psicólogos aconselham

que aqueles que estiverem em casa com sua

família aproveitem para estreitar o vínculo,

dialogar, conviver, brincar, conhecer uns aos

outros mais profundamente e aumentar

ainda mais a conexão.



Olhe para o seu pai, sua mãe, seu filho, seus irmãos, seus avós e todos aqueles que

estiverem na sua casa. Olhe de verdade. Olhe em seu interior, veja suas

necessidades, entenda e respeite suas angústias, seus anseios, seus desejos e suas

reações. Fale sobre sentimentos, não é preciso esconder seus medos, suas

inseguranças. Falar sobre isso é um ato de coragem e fortalece as relações.



Junte as pessoas que estão passando a

quarentena na mesma casa e faça um

encontro virtual com outras pessoas (outra

parte da família, amigos, etc.). Vocês podem

fazer uma refeição juntos, por exemplo,

conversando e matando as saudades. Há

vários aplicativos e sites que permitem

encontros on-line, aproveitem!

Abaixo, você encontrará algumas sugestões de atividades para 

serem feitas em família. 

Construa em família um cartaz para ser

colocado nas varandas e/ou muros, com

uma mensagem positiva para que

desconhecidos leiam e se inspirem. Pode

ser um desenho bonito, uma frase de efeito,

uma conscientização sobre a importância

de se ficar em casa, enfim, algo que faça

sentido para você e ofereça um sentimento

bom para os leitores.



Abaixo, você encontrará algumas sugestões de atividades para 

serem feitas em família. 

Construa um presente para alguém da sua família e

entregue para essa pessoa, explicando porque ela

merece um presente. Nesse momento, há muitas

pessoas sobrecarregadas, acumulando funções

como trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, e

é muito importante mostrar o quanto essas pessoas

são fundamentais para você. Isso, com certeza, vai

trazer uma força e otimismo para a pessoa que

receber o presente. Esse presente pode ser um

vídeo, uma fala, uma carta, um desenho, uma

pintura, enfim, tudo aquilo que for feito de coração.



Abaixo, você encontrará algumas sugestões de atividades para 

serem feitas em família. 

Crie um diário de emoções ou de gratidões do dia. Enfeite uma caixa que deverá ter

uma temática específica, como “Emoções que senti hoje”, ou “Minha gratidão no dia

de hoje”. Nessa caixa todos os membros da família devem depositar uma

mensagem (desenho, frase, colagem, etc) sobre o tema. Por exemplo: “Hoje eu me

senti frustrada por ter perdido no jogo”, ou “hoje eu fui grata por ter aprendido a

cozinhar um bolo com a minha mãe”. Ao final do dia, ou da semana, a caixa será

aberta em conjunto e todos vão ouvir -sem julgamento- o que cada membro da

casa colocou na caixa e vão conversar sobre isso, sempre levando para uma

mensagem positiva, de aprendizado e evolução.
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