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APRESENTAÇÃO 

 

 

Caros educadores e Caras educadoras 

 

 

Este Caderno Pedagógico foi elaborado pensando em auxiliar o seu trabalho 

docente, considerando seus saberes e sua experiência profissional para trabalhar com 

alunos com possíveis riscos de desenvolvimento psíquico.Tem como intuito principal 

oferecer subsídios teóricos e reflexões sobre a prática educativa atenta aos fatores de 

risco de desenvolvimento para que sejam incorporados à prática pedagógica como um 

todo atuando na realidade onde poderá aplicar ou adaptar com a realidade da escola 

onde leciona. 

Este material é uma produção resultante dos estudos realizados no Programa 

de Desenvolvimento Educacional- PDE e visa a melhoria da qualidade de ensino 

embasada no enfrentamento de uma das problemáticas mais recorrentes no cotidiano 

de nossas escolas: O olhar do educador para alunos com risco no desenvolvimento 

psíquico. 

 

 

Orientadora  
Prof.ª Drª. Maria Virginia Filomena Cremasco 
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UNIDADE I - CONSTITUIÇÃO PSÍQUICA E DESENVOLVIMENTO DA 

PERSONALIDADE HUMANA 

 

 
Figura 1: Um ser em construção 

Fonte: http://umjeitomisticodeser.blogspot.com.br/2011/03/o-mpoder-das-maos-e-o-despertar-

da.html 

 

 

1.Constituição Psíquica 

2. Desenvolvimento da personalidade humana 

3.Puberdade e adolescência 
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1. CONSTITUIÇÃO PSÍQUICA 

 

Figura 2: Um ser em construção 

Fonte: http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/09/quais-os-melhores-jogos-para-

iniciantes-de-ps3-wii-e-xbox-360.html 

 

Nesse módulo iremos conhecer alguns conceitos fundamentais básicos 

da psicanálise, estudos desenvolvidos por Freud sobre a constituição psíquica 

e a dinâmica do desenvolvimento da personalidade humana. Apresentaremos 

as características principais necessárias, no sentido de ajudar a entender a 

existência de diferenças provenientes da forma como a constituição psíquica se 

deu, as quais podem interferir no desenvolvimento da criança e do 

adolescente.  

A fim de clarificar o que será desenvolvido a seguir, é importante 

salientar alguns pontos. Como veremos, os estudos desenvolvidos por Freud 

sobre a estrutura e a evolução da personalidade - como as motivações do 

comportamento humano - trazem elementos para o entendimento do sujeito 

que apresenta especificidades no desenvolvimento, os quais podem ser 

indicativos de transtornos mentais. Vale ressaltar que, para Sigmund Freud 

(1856-1939), é importante compreender a pessoa na sua história de vida, na 

sua singularidade, tendo em conta que cada um desenvolve de forma única 

sua personalidade, sua maneira de viver e resolver os conflitos. Isto é, trata-se 

de observar o sujeito para além da descrição dos sintomas.  

 Além disso, a forma de sofrimento psíquico determinada por certa 

maneira de apreender o mundo (o que pode culminar em uma psicopatologia) é 

relacionada à cultura na qual/ por meio da qual aquela subjetividade do sujeito 
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se constituiu. Essa forma de constituição pode produzir mais ou menos 

sofrimento e ser mais ou menos restritiva em relação a suas possibilidades de 

existência no mundo. Ou seja, o sujeito adoece e se cura na relação com 

sua cultura, com o meio em que vive. (ROUSSILLON, 2007, p. 11) 

Freud (1910) considerava que não há nenhuma descontinuidade na vida 

mental. Afirma que nada ocorre ao acaso, inclusive os processos mentais. 

Sempre existe uma causa para cada pensamento, para cada memória revivida, 

sentimento ou ação.  Na obra Cinco lições sobre a psicanálise (1910, p. 15), 

Freud escreve: 

A Psicanálise propõe mostrar que o Eu não somente não é senhor na 

sua própria casa, mas também está reduzido a contentar-se com 

informações raras e fragmentadas daquilo que se passa fora da 

consciência, no restante da vida psíquica... A divisão do psíquico num 

psíquico consciente e num psíquico inconsciente constitui a premissa 

fundamental da psicanálise, sem a qual ela seria incapaz de 

compreender os processos patológicos, tão frequentes quanto graves, 

da vida psíquica e fazê-los entrar no quadro da ciência. A psicanálise 

se recusa a considerar a consciência como constituindo a 

essência da vida psíquica, mas nela vê apenas uma qualidade 

desta, podendo coexistir com outras qualidades e até mesmo 

faltar.  

Freud não descobriu o inconsciente. A existência e importância da vida 

mental inconsciente foi considerada por outros antes dele. Poetas e 

dramaturgos o conheciam, claro. O que Freud fez foi acrescentar muito em 

nossos conhecimentos sobre os conteúdos e o funcionamento dos processos 

inconscientes e mostrar como esse conhecimento ajuda terapeutas, clientes e 

todos nós a entender a natureza de nossa própria vida psíquica e também dos 

outros. A principal argumentação da teoria de Freud sobre o inconsciente não é 

complicada: Nós não sabemos porque sentimos o que sentimos; não sabemos 

porque tememos o que tememos; não sabemos porque pensamos o que 

pensamos; e acima de tudo, nós não sabemos porque fazemos o que fazemos. 

O que nós sentimos, tememos, pensamos e fazemos é mais complicado e 

muito mais interessante do que aparece. (KAHN, 2002, p. 16) 

Podemos falar então de uma psicodinâmica ou dinâmica mental: 

fenômenos mentais são resultantes de composições de forças muitas delas 

inconscientes (que podem se associar, confluir, divergir, conflitar, etc.). As 



 

4 
 

forças inconscientes sempre estão exercendo força e pressão para se tornarem 

consciente (atingirem sentido, significado) 

 Por que sempre essas forças pressionam para se tornarem conscientes? 

Porque no homem, diferentemente dos animais, existe ausência de 

comportamentos fixados instintivamente, biologicamente. O estímulo 

endossomático (as necessidades corporais, por exemplo) para ser realizado 

deve atingir a consciência, devemos ‘saber’ o que precisamos e do que temos 

necessidade, para podermos atendê-las. Portanto, esses estímulos internos 

sempre devem adquirir uma representação mental para serem atingidos– a 

isso chamamos PULSÃO.  

 Pulsão (Trieb): conceito situado entre o somático e o mental, surge da 

relação do sujeito com o meio que, no início de nossas vidas, decifra 

nossas necessidades. A pulsão guarda analogia com a expressão instinto 

por ter a mesma característica imperativa. 

Por isso as pulsões sempre estão exercendo força e pressão para se 

tornarem conscientes, atingirem sentido (para serem atendidas).  

O sujeito é alienado ao deciframento realizado pelo Outro. Ele é alienado 

aos significantes do Outro (aquele que introduz o sujeito no campo da 

linguagem, normalmente a mãe). (EKSTERMAN,1987, p. 121-134) 

 1.1 O nascimento e a constituição psíquica 

 A psicanálise, de acordo com Rocha (2002), considera que o nascimento 

não é um simples acontecimento biológico; isto é, faz-se necessário dar um 

lugar simbólico a esse ser que deve ser tomado pelos dizeres de quem 

desempenha o papel de mãe (Outro), permitindo assim, que ele se identifique 

na imagem recortada por essa fala.  
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Figura 3: Instinto Materno 
Fonte: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI291128-17774,00-
NAO+EXISTE+INSTINTO+MATERNO.html 

 

Partindo desse discurso, segundo a psicanalista Maria Cristina Hoyer de 

Carvalho Barcellos (2006), deve-se considerar o lugar de verdade de cada um 

envolvido no processo. Para o sujeito que há de vir a ser, faz-se necessário 

então ser adornado pela língua materna que lhe deixará marcas significantes. 

Antes de nascer, a criança já é falada, imaginada, esperada, isto é, está no 

desejo inconsciente do outro, que é imprescindível na construção psíquica da 

criança. Vale ressaltar que, pela própria situação de desamparo e 

impossibilidade motora que o ser humano nasce, ele está irremediavelmente 

em situação de dependência deste deciframento que o meio faz de suas 

necessidades. A forma como o meio irá decifrar as necessidades do bebê e 

atendê-las tem a ver com os desejos, fantasias, capacidades deste Outro que 

irá realizar isso. E o bebê passará a decifra-se bem como decifrar o mundo, 

baseado nesses primeiros ‘cuidados’. 

 

Figura 4: Crianças Brincando 
Fonte: http://educador.brasilescola.com/sugestoes-pais-professores/jogos-brinquedos-
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brincadeiras-no-aprendizado-crianca.htm 

1.2 O id, o ego e o superego 

Seguindo a teoria freudiana, é possível entender como se organiza a 

personalidade, segundo Urquijo e Sisto (2000). O aparelho psíquico se 

encontra integrado por três instâncias: id, ego e superego.  

O id é entendido como fonte primordial de energia psíquica e a sede dos 

instintos, não estando em contato com o mundo exterior, o qual é impulsionado 

para obter satisfação para as necessidades instintivas, de acordo com o 

princípio do prazer. Considerando Urquijo e Sisto (2000), o id não possui 

valores, ética ou moralidade, conserva seu caráter infantil a vida toda, não 

tolera a tensão e exige gratificação imediata ou seja, quer o prazer, agora!  

 

Figura 5: Personalidade 

Fonte:http://www.thamarapsicologa.com.br/artigos.php?id=17 

  

Diferentemente do id, o ego é governado pelo princípio da realidade, 

encarregado de tolerar e retardar a tensão até que possa ser descarregada de 

forma adequada. A criança aprende com o meio a adiar a satisfação imediata 

de suas vontades ou necessidades e aprende assim a estimar consequências 

positivas em adiar a satisfação. Conforme crescemos aplicamos cada vez mais 

o princípio de realidade em questões cada vez mais sofisticadas. O princípio da 

realidade também quer o prazer MAS o prazer mais seguro, adiado, mesmo se 

for menos prazer. Sem este princípio não teríamos capacidade de adiar a 

satisfação, estimar consequências ou mesmo acessar a realidade. (KAHN, 

2002, p. 24) 
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Freud considera o ego como uma complexa organização de processos 

psicológicos e atua como intermediário entre o id e o mundo externo. O ego 

aprende a solucionar de forma adequada os conflitos permitindo um 

comportamento mais eficaz sob o ponto de vista social, dominando os impulsos 

e o ambiente, satisfazendo os interesses sociais maiores. Desse modo, ele é 

produto da interação com o meio, sendo seu desenvolvimento determinado 

pela herança e guiado por processos naturais de crescimento através da 

experiência, da aprendizagem e da educação (URQUIJO & SISTO, 2000). 

O terceiro elemento constitutivo da dinâmica psíquica é o superego, o 

código moral das pessoas. Origina-se no complexo de Édipo, que veremos 

posteriormente, e se desenvolve pela assimilação das normas dos pais, 

substituindo-as por sua própria autoridade interna, permitindo controlar seu 

comportamento de acordo com os desejos e a aprovação paterna, que 

idealmente significa ser amado. Portanto, se a ação está de acordo com as 

normas éticas do superego, recompensa-se o ego que se sente amado daí 

termos uma sensação de bem estar, mas se não está, o ego pode ser 

castigado com culpa, mesmo que seja só em pensar fazer alguma coisa que 

não está de acordo com o superego, podendo assim o ego sofrer as torturas da 

consciência moral (URQUIJO & SISTO, 2000).  

Assim, quando id, ego e superego se relacionam de maneira satisfatória 

e harmônica com seu ambiente (de acordo com suas necessidades básicas), 

considera-se que a pessoa é mentalmente sã (URQUIJO & SISTO, 2000). 

 Para Freud, a saúde mental depende em larga escala da força e 

flexibilidade do ego. Se ele mediatiza as instância amplamente dando o 

máximo de satisfação possível para seus dois mestres (id e superego), se ele 

não reprime mais do que seja necessário, se ele conserva e dispensa bastante 

energia para o prazer e criatividade, então a pessoa sofrerá menos (KAHN, 

2002). De forma contrária, quando os três sistemas estão em desacordo, 

considera-se que pessoa está desadaptada, insatisfeita consigo mesma e com 

o mundo (URQUIJO & SISTO, 2000). Este desequilíbrio entre as instâncias 

psíquicas pode ser gerador de angústias. 

 Seguindo as considerações dos autores acima, a dinâmica da 

personalidade consiste nas mudanças que se percebe na distribuição da 

energia psíquica. Se a maior parte da energia é controlada pelo superego, por 
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exemplo, a conduta será moralista; se controlada pelo ego será realista, e se 

controlada pelo id, será impulsiva. 

 Para contribuir no entendimento das relações entre os três sistemas, 

D’Andrea (1982) explica que: 

 

O desenvolvimento do homem como ser social, baseia-se num 

equilíbrio entre as forças das exigências do superego e do meio a partir 

do qual este se formou. O bom resultado deste equilíbrio dependerá da 

existência de um ego fortalecido, de um superego moderado e do 

conhecimento da natureza dos impulsos do id. Caso contrário o 

equilíbrio da personalidade obedecerá a padrões desviados da 

normalidade, entendendo-se aqui, por normalidade a tendência a um 

completo bem-estar bio-psico-social. (D’ANDREA, 1982, P. 14). 

 

Há que se considerar, portanto, ainda um elemento importante dentro da 

teoria freudiana que é a angústia. É o que trataremos a seguir.  

1.3. A constituição psíquica e a importância da angústia 

A angústia desempenha um papel significativo por ser uma experiência 

emocional penosa produzida por excitações dos órgãos internos do corpo, 

provocada por estímulos externos e internos. Ela atua como sinal de perigo 

para o ego tomar medidas para enfrentá-lo e, caso o ego não consiga evitar o 

perigo, a angústia acumula-se a ponto de superar a pessoa ocorrendo assim 

um colapso nervoso. Essas experiências angustiantes são denominadas 

traumáticas. (URQUIJO & SISTO, 2000). 

Rocha (2000) considera que o afeto da angústia pode ser útil e 

vantajoso, na medida em que consegue preparar o ego para enfrentar o perigo, 

mobilizando suas defesas. Mas, se ela se desenvolve além das medidas, pode 

tornar-se inadequada para esta função defensiva. Quando isto acontece, o 

sujeito é dominado pelo pânico, terror, pavor, susto. Duas características 

principais deste sentimento de pânico: o elemento surpresa e o fator 

econômico do transbordamento e do excesso, ou seja, tem que ser excessivo 

para aquela pessoa o que vem acometê-la para se construir um pânico. Para 

cada pessoa vale sua história de vida como referência para o que lhe será 

excessivo ou não. Situação muito semelhante à situação de trauma. (ROCHA, 

2000. 
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 Aqueles mesmos autores (URQUIJO & SISTO, 2000), em relação ao 

problema do desenvolvimento da personalidade segundo Freud, consideram 

que as maiores mudanças ocorrem durante as primeiras duas décadas de vida, 

nas quais a pessoa amadurece e aprende a se adaptar e a superar as 

frustrações internas e externas, as inadequações pessoais, aprende 

habilidades, previne a angústia e evita a dor, adquire objetivos, assegurando 

satisfações, compensando perdas, privações e solucionando conflitos. Se uma 

pessoa não consegue enfrentar a realidade como se apresenta, pode tentar 

modificá-la segundo seus ideais ou desejos, ou mesmo negando a realidade. 

Essa estratégia pode deformar ou falsificar a realidade, mas pode se mostrar 

eficaz, pois possibilita uma forma de proteção contra efeitos incapacitadores da 

angústia e da frustração, sistemas esses chamados de mecanismos de defesa 

do ego. E, se mesmo assim, as defesas não conseguirem resistir, o ego não 

pode ser tomado pela angústia, o que consequentemente se apresenta como 

um colapso nervoso. Há que se considerar, ainda, a estrutura do aparelho 

psíquico e as energias ou forças que nele atuam, os diversos planos em que se 

manifestam e as atividades mentais. 
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DESENVOLVA ESTA ATIVIDADE PARA AMPLIAR A COMPREENSÃO 

DO TEMA APRESENTADO. 

 

 

ATIVIDADE I  

DINÂMICA – A ESTRADA - Desenvolvimento Pessoal e Autoconhecimento 

OBJETIVO: Autoconhecimento, Análise e Avaliação de como a pessoa tem 

conduzido sua vida. Vislumbrar barreiras e empecilhos que existem em sua jornada, 

assim como soluções para transpor esses obstáculos e dificuldades. 

MATERIAL: Papel e lápis 

DESCRIÇÃO: O coordenador explica ao grupo que farão uma atividade que 

propiciará o autoconhecimento e ainda avaliar como estão conduzindo suas vidas. 

Assim poderão vislumbrar maneiras de conduzi-la de forma mais proativa. 

DESENVOLVIMENTO:   

Entregar lápis e papel para cada um e pedir para que desenhem uma estrada.  

Assim que delinearem a estrada o facilitador deve pedir para continuarem com 

seus papéis e irem acrescentando as respostas as perguntas que irá fazer.  As 

respostas podem ser dadas em forma de desenho ou de texto. O facilitador então 

faz as seguintes perguntas: 

- De onde vem e para onde vai sua estrada? 

- Em que parte da estrada você está, hoje? 

- Represente ou escreva como se sente nessa estrada. Ela é confortável, 

desconfortável. Que sentimentos e sensações ela lhe transmite? - Tem gente 

nessa estrada? Quem são? 

- Tem obstáculos nessa estrada? 

- Gostaria de acrescentar algo mais a essa estrada? 

Quando todos tiverem terminado pedir para apresentarem suas estradas e 

descrevê-las para o grupo. 

REFLEXÃO: 

Após terem terminado suas estradas pedir para que a apresentem para os outros 

participantes do grupo levando em consideração as seguintes questões: 

- O que a estrada representa? 

- Como se sentem nela? 

- Estamos sozinhos? 

- O que representam nossos pais, amigos, professores, etc. Em nossa caminhada? 

- Nossos valores podem dificultar ou facilitar nossa caminhada? 
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- Como podemos aproveitar bem nossa caminhada. 

- Que providencias temos que tomar para que nossa caminhada seja melhor? 

- Aonde termina nossa estrada? 

Ao final da discussão, pedir para completarem seu trabalho, desenhando ou 

escrevendo, respondendo a mais essas perguntas: 

- Que sinalizações ou avisos, acrescentaria para facilitar seu caminho nessa 

estrada? 

- Como faria para superar os obstáculos? 

- Colocaria mais alguém ou algo em sua estrada? 

- Finalmente, como se sentem agora, em sua estrada? 
 

CONCLUIR: 

Nossa vida, felizmente, é uma estrada muito bem sinalizada por nossos pais, 

mestres e pessoas que nos amam. Estes sinais não são colocados para nos 

entristecer e sim para a nossa felicidade. Nosso autodesenvolvimento e nosso 

desenvolvimento espiritual, independente de religião estão a todo o 

momento, sinalizando o que nos trará realização. Os sinais existem, mas não nos 

dirigem, obrigando-nos a segui-los. Também nós somos livres para guiar nossos 

passos pelos caminhos que desejamos através do livre-arbítrio. É um processo onde 

o que importa é caminhar e ter claro onde chegar, conhecendo e ultrapassando os 

obstáculos, percebendo as lanternas que são as saídas que precisamos encontrar. 

O INSTRUTOR/FACILITADOR PRECISA ESTAR ATENTO PARA: 

- O grupo se envolveu na atividade? 

- Tentar fazer com que o grupo ajude e ampare alguém que apresentou alguma 

dificuldade mais premente. 

Fonte: Lilian Bendilatti - http://www.dinamicaspassoapasso.blogspot.com/ -  

 

 

 

SUGESTÕES PARA APROFUNDAMENTO 

 

TEXTO: A dor e a constituição Psíquica – Ana Celina Garcia Albornoz Maria Lúcia Tiellet 

Nunes -  http://www.scielo.br/pdf/pusf/v9n2/v9n2a12 

LIVRO: SISTO, F.F; OLIVEIRA, G. C; FINI, L. D. T (orgs.). Leituras de psicologia para 

formação de professores. Petrópolis – RJ,  2ª Edição, Vozes, 2000. 

FILME: Freud Além da Alma 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5108AD4D84A6051B  

 

Mistérios da Carne. http://www.youtube.com/watch?v=qYsztG_H6_4 
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2- DESENVOLVIMENTO HUMANO  

 
Figura 6: Desenvolvimento 

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfTwYAE/fases-desenvolvimento-infantil-segundo-

piaget 

 

Caro educador, nesse módulo serão abordadas as primeiras fases do 

desenvolvimento humano e como se desenvolve o Complexo de Édipo e qual 

sua importância no desenvolvimento da personalidade. Apresentar-se-ão, de 

forma didática, os principais elementos desse processo de modo a contribuir 

para a noção da psicopatologia nos adolescentes. 

2.1 A primeira infância e as fases 

Freud, em todos os aspectos, considera a importância da primeira 

infância no desenvolvimento afetivo posterior e ressalta a relevância tanto da 

cognição como do afeto para a adaptação psíquica ao mundo exterior.  

De acordo com D’Andrea (1982), o desenvolvimento humano se 

caracteriza por sucessivas fases com mudanças qualitativas e estruturais em 

forma de estágios, de acordo com interesses específicos do infans em suas 

zonas corporais, passando assim da fase oral para a anal e desta para a fase 

fálica, seguindo a fase de latência para a adolescência, maturidade e velhice.  

Zornig (2008) esclarece que as etapas do desenvolvimento libidinal 

propostas por Freud (oral, anal e fálica), devem ser pensadas como 

“privilegiadoras” de zonas erógenas do corpo em uma determinada fase do 

desenvolvimento global da criança, e também como inscrições que se fazem 
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no psiquismo partindo das relações que se estabelecem entre a criança e os 

adultos que ocupam a função de pais. A noção freudiana de sexualidade 

humana não é instintiva, uma vez que o homem busca o prazer e a satisfação 

por meio de diversas maneiras, interpretadas na sua história individual e 

perpassando as necessidades fisiológicas fundamentais. Sendo assim, a 

sexualidade se inicia com o nascimento, e vai depender de uma longa trajetória 

que vai ser construída juntamente com a construção da subjetividade psíquica. 

A referência ao sexual em psicanálise é sobretudo uma referência à 

característica determinante e primeira, fundamental, do casal prazer/desprazer 

no que é vivido e nas reações da psique. É a forma que a vida psíquica infantil 

apreende o mundo e a significa (faz parte das teorias sexuais infantis). São 

teorias infantis sobre o prazer e o desprazer, do que faz sofrer, do que alivia, do 

que cuida, etc. (ROUSSILLON, 2007) 

A sexualidade adulta é predominantemente genital, tendem ao 

relacionamento de coito. A sexualidade das crianças pode ser denominada 

como perverso-polimorfa, pois a criança procura prazer diferente do modelo 

genital de relação, ela procura prazer oriundo de qualquer área ou órgão do 

corpo. Na infância, a sexualidade é auto-erótica, uma vez que o corpo da 

criança é o único meio de conseguir gratificação em condições normais, nesse 

sentido, ela busca prazer em seu corpo ou em áreas específicas em 

determinado momento do desenvolvimento, satisfazendo assim também suas 

necessidades emocionais e relacionais, pois o psiquismo infantil se constitui 

através das trocas afetivas na primeira infância: o olhar e a voz são elementos 

importantes na organização psíquica.  

 Na fase oral, a criança vivencia uma 

simbiose com a mãe e é nas pequenas 

frustrações como lapso do tempo entre o choro 

pelo leite e sua satisfação que ela vai se 

diferenciando como sujeito.  

 

Figura 7: Fase oral 

Fonte: http://www.gifanimaties.nl/home/baby/2/ 
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 Na fase anal, por sua vez, a criança começa a diferenciar o dentro e o 

fora através da expulsão e retenção 

das fezes. Através dessa atividade ela 

manipula o meio pois todos se 

interessam por suas funções 

excrementícias, sente prazer em se 

sentir alvo de atenção em relação ao 

mundo. Passa a se identificar com o 

todo e se perceber separado do outro. 

Figura 8: Fase Anal 

Fonte:www.caramarela.com.br/?p=detalhes&id=1195&titulo=LITTLE+MOMMY+BANHEIRINHO 

 

A criança, na fase fálica, percebe que existem diferenças básicas, inscritas em 

seu próprio corpo. Algumas crianças têm pênis, outras não, gerando assim 

caminhos diferentes para a menina e 

para o menino. Ambos tendem a 

proteger o seu narcisismo corporal de 

maneiras diferentes ou seja, a 

referência pelo qual vão vivenciar o 

meio é seu próprio corpo (narcisismo) 

e se algo afetar a integridade deste, 

afetará a própria percepção que a 

criança tem da realidade externa. 

 

Na fase de latência, a criança sai 

do convívio mais estritamente familiar para 

conviver com seus pares, principalmente 

na escola. O amor recalcado pelos pais 

como únicas figuras amorosas retorna, 

mas sublimado como ternura por seus 

colegas e numa transferência amorosa 

pela figura do professor. 

  

Figura 9: Fase Fálica 

Figura 10: Fase de Latência 
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 Ainda em relação às fases, Brenner (1987) descreve que é na fase 

fálica (período de vida entre dois anos e meio e seis anos) – chamada também 

de fase edipiana ou complexo nuclear das neuroses – em que as relações são 

de maior importância tanto para o desenvolvimento mental normal quanto para 

o patológico.  

Mas o que seria normalidade? Na perspectiva inaugurada por Freud não 

há normalidade: além de ser um conceito meramente estatístico, seria um 

estado pra sempre perdido – o estado nirvânico – em que não haveria dor nem 

representação. A busca incansável da normalidade para sempre perdida é a 

mais potente central geradora de energia no ser humano, que o leva as mais 

incríveis invenções, que são sempre sintomas: tentativas mais ou menos 

fracassadas de cura do excesso, da dor, do pathos, do sofrimento. (BERLINCK, 

1999) 

 

2.2 O Complexo de Édipo e o desenvolvimento 

 

 
Figura 11: Charge relacionada a fase edípica 
Fonte: http://cafepsi.blogspot.com.br/ 

 

Nesse período da fase fálica, que se desenvolve o complexo de Édipo, 

os meninos focalizam o seu desejo e prazer na mãe e as meninas, no pai. É 

nessa fase também que a criança percebe a diferença dos sexos masculino e 

feminino e determina sua fixação pela pessoa mais próxima do sexo oposto. A 

criança vivencia uma relação triangular (pai, mãe e filho). 

Nesse sentido, Brenner (1987), explica que o Complexo de Édipo vem, 

de certa forma, frustrar a criança, marcando a separação entre ela e os pais, a 

qual começa a perceber que não é o centro do universo, que o amor não é 
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unicamente direcionado para ela e que os pais não a podem proteger do 

mundo. Sendo assim, a criança passa a demonstrar sentimentos hostis em 

relação ao progenitor do mesmo sexo ou a qualquer outra coisa que desvie o 

amor e atenção do progenitor do sexo oposto, mas ao mesmo tempo que o 

menino é hostil para o pai, porque lhe toma o amor da mãe, ele deseja ser 

como o pai, identificando-se com ele, porque este conseguiu ter o amor da 

mãe. Por conta desses sentimentos hostis e desejos edipianos pela mãe, o 

menino teme a retaliação, chamada pela psicanálise de castração, e como 

consequência a perda do seu próprio pênis. O equivalente acontece com a 

menina, que não possui um órgão a ser ameaçado, mas a castração a ameaça 

de perda de amor dos pais caso não abra mão de seus desejos incestuosos. A 

castração leva assim meninos e meninas ao repúdio dos desejos edipianos, 

que em parte os abandonam e em parte são reprimidos para o inconsciente.  

O termo “reprimido”, nesse contexto, diz respeito ao modelo de 

dissociação: separa do “eu” do que o sujeito não quer que seja considerado 

“eu”. O reprimido é um “não-eu”. Dissociação entre representação de coisa 

(objeto) e representação de palavra, ou seja, a coisa fica sem palavra, sem 

sentido. A repressão é a essência do mecanismo de projeção e matriz de todos 

os mecanismo de defesa do ego, ou seja, tudo o que não pode ser introjetado 

como fazendo parte do eu pode ser deslocado (projetado) para objetos 

externos (EKSTERMAN, 1987). 

Esses conflitos típicos da fase edípica nem sempre ocorrem de forma 

esperada, podendo afetar de maneira crucial a vida posterior. Acontecimentos 

nessa fase (como experiências sexuais, acontecimentos assustadores, morte, 

abandono, doença física entre outros) podem deixar algumas crianças 

psicologicamente vulneráveis. O Complexo de Édipo é considerado o precursor 

do superego. (BRENNER, 1987). 
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Figura 12: Situação vulnerável 

Fonte:http://www.lalatina.com.br/wp/2011-um-ano-de-cinema-latino-de-imagens/ 
 

Esse processo vai estruturar a personalidade em torno de conflitos e 

relações. Em cada uma dessas fases o indivíduo deve aprender a lidar e 

resolver certos conflitos específicos, originados da interação com o meio e o 

desenvolvimento físico, e no transcorrer das fases, o indivíduo expressa seus 

impulsos, suas necessidades básicas dentro de um modelo de sociedade que 

visa preservar a cultura. Faz-se necessário superar as dificuldades de cada 

fase para poder passar para a fase seguinte, e quando isso não ocorre, pode 

ocorrer uma fixação. Não conseguindo satisfação das necessidades de uma 

determinada fase, pode ocorrer um retorno à fase anterior, uma regressão: 

“quanto mais intensa for a fixação, mais facilmente haverá regressão diante de 

novos obstáculos” (D’ANDREA, 1982, p. 28). 

2.3 Desenvolvimento, sinais e sintomas 

Para melhor compreensão sobre como relacionar esse processo no 

entendimento sobre sinais e sintomas, Osório (1975) citado por Cirino (2001) 

apresenta a seguinte explicação: 

Evolução psíquica de criança lembra a todos o desenvolvimento 
emocional do indivíduo ao longo de uma série de etapas – fase oral, 
anal fálica etc. (...) Chamado, agora, o avanço do exército de 
evolução, as brigadas de retaguarda de pontos de fixação e a retirada 
das tropas de regressão, teríamos configurada a situação que ocorre 
quando, em determinado momento de sua evolução psicológica, a 
criança retrocede (regride) a uma etapa pregressa de seu 
desenvolvimento, onde se achará mais segura (ponto de fixação), por 
não encontrar condições para superar o obstáculo emocional que se 
lhe antepôs. Através dos últimos conceitos enunciados podemos 
chegar à caracterização do que é normal ou patológico na evolução 
psíquica do indivíduo: tanto mais ela será normal quanto menos 
“regressões” ocorrerem, quanto melhor for o contato com o princípio 
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da realidade e quanto maior for o equilíbrio entre os impulsos 
agressivos e libidinosos, e vice versa. (OSÓRIO, 1975, p. 12, citado 
por CIRINO, 2001, p. 98). 

 

Com isso podemos citar aqui os principais elementos para começarmos a 

refletir sobre psicopatologia, segundo Kusnetzoff (1982): 

 1) todo fato psicopatológico se origina no passado mas só se manifesta 

e se mantém devido a fatores presentes; 

 2) Não existe simplicidade causal. Um fato psicopatológico é 

multideterminado e em permanente movimento: ele é criado pela 

interpenetração de fatores históricos e presentes e interatua no meio 

modificando-o e sendo modificado; 

 3) O diagnóstico em psicopatologia não pode ser único ou estático. Deve 

contemplar os processos que deram origem aos sintomas atuais e as 

causas situacionais que o perpetuam. 

 

 

DESENVOLVA ESTA ATIVIDADE PARA AMPLIAR A COMPREENSÃO 

DO TEMA APRESENTADO. 
 

 

Atividade I 

Assista o Filme: Onde vivem os Monstros”, e após aborde alguns aspectos 

do desenvolvimento psíquico infantil.  

 

Fonte: ttps://www.youtube.com/watch?v=Zcc-4WZJAWo 



 

19 
 

SUGESTÕES PARA APROFUNDAMENTO 

LIVRO: SISTO, F.F; OLIVEIRA, G. C; FINI, L. D. T (orgs.). 

Leituras de psicologia para formação de professores. 

Petrópolis – RJ, 2ª Edição, Vozes, 2000 

FILME: A IRA DE UM ANJO - 
http://www.youtube.com/watch?v=KbV2WlaOrq0 

MONOGRAFIA: PRESENTAÇÕES DA INFÂNCIA E O 
FANTASTICO NO FILME “ONDE VIVEM OS MONSTROS - 

Bárbara Gomes Alpino Rodrigues 

http://bdm.unb.br/bitstream/10483/3828/1/2011_BarbaraGo
mesAlpinoRodrigues.pdf 

 

 

 

ATIVIDADE II 

a) Após assistir ao filme, em grupos, identifiquem e descrevam parte da cena 

que retrata cada representação. 

 
Quadro 1: Análise das Representações 

FASE ORAL  

FASE ANAL  

FASE DE LATÊNCIA  

FASE FÁLICA  

CONFLITO EDÍPICO  

 

b) Responda individualmente as questões abaixo. 

1.Qual a importância das relações na primeira infância para um 

desenvolvimento saudável? 

2.. Entreviste seus familiares e procure resgatar algumas características e 

acontecimentos importantes da sua infância. Busque retratos desse período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KbV2WlaOrq0
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3. PUBERDADE E ADOLESCÊNCIA 

 
Figura 13: Adolescência 

Fonte: http://www.medicina.ufmg.br/noticias/?p=33067 
 

Nesse módulo, vamos nos envolver com as características das fases da 

puberdade e da adolescência, pois é sobre educandos que estão passando por 

essas fases que se destina esse trabalho. O objetivo é perceber que existem 

comportamentos e ações típicos da adolescência e que se estiverem muito 

afastados desses padrões, devem ser observados com mais cuidado ou até se 

necessário encaminhá-los para uma avaliação mais específica por profissionais 

especializados. Para iniciar vamos assistir o vídeo abaixo: 

 

D’Andrea (1982) defende que a puberdade tem um aspecto biológico e 

universal, caracterizado por modificações físicas visíveis. Seu progresso é 

gradual com alterações físicas que vão se acelerando, responsáveis pelas 

mudanças de comportamento e da autoimagem de criança, alterando sua visão 

de mundo devido ao seu crescimento físico. O autor insere também que: 

  

VÍDEO SOBRE A PUBERDADE http://www.youtube.com/watch?v=1CO37lSETEc - 

O Programa da Série FILHOS, exibido pelo canal STV da rede SESC SENAC, 

apresenta hoje o tema PUBERDADE. James Capelli bate um papo com a médica 

hebiatra Maria Ignez Saito. 
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Há uma intensificação das atividades físicas, intelectuais e 
artísticas, bem como das aspirações emocionais e das 
tendências a buscar objetos fora da família para odiar, amar ou 
identificar-se. Apresenta um crescente senso de 
responsabilidade e independência e tem uma grande 
necessidade de ser reconhecido como adulto. (D’ANDREA, 
1982, p. 85) 

 

D’Andrea (1982) relaciona algumas características desta fase com: a 

necessidade de ser reconhecido como adulto e ao mesmo tempo o desejo de 

permanecer criança; a definição de hábitos corporais; os contrastes físicos 

ficam evidentes podendo ocasionar dificuldades sociais; o surgimento de 

caracteres sexuais secundários; o afastamento do convívio social e sua 

alternância; o apego a livros para compensar seu sentimento de inferioridade; o 

desenvolvimento músculo/esquelético desproporcional ao dos aparelhos 

internos, o que os fazem se cansar facilmente; a maior habilidade para 

perceber os estímulos do mundo externo; o aumento da sensibilidade para 

novas percepções e novos sentimentos; o crescente desenvolvimento da 

sexualidade dando um colorido erótico às percepções; a apresentação às 

vezes apática, desinteressada, aparentemente incapaz de contatar com o 

mundo, como se estivesse fechado a novos estímulos. 

 

 
Figura 14: Sinais da puberdade 
Fonte: http://vanderhaagencrescerseguro.blogspot.com.br/ 
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Além disso, o aceleramento do desenvolvimento motor e sensorial 

atinge sua autoestima, pois a realidade não corresponde ao ideal que faz de si 

mesmo, isto é, o jovem se sente ferido em seu orgulho, tornando-se irritável, 

nervoso, mal-humorado e incompreendido. A maturação das glândulas sexuais 

força o ressurgimento da libido e a curiosidade sexual, por sua vez, intensifica-

se em ambos os sexos, ou seja, nessa fase os jovens buscam e trocam 

informações a respeito da sexualidade, negando a realidade de que isso pode 

ocorrer com os pais para não sofrer desilusões.  

A vida nos grupos permanece monossexual, bem como a energia é 

narcisista por conta da preocupação com a autoimagem. Os sentimentos e 

impulsos são dirigidos para indivíduos fora da família num processo de 

identificação com seus novos objetos de admiração, podendo ser positivos e/ou 

negativos, mas normalmente parciais. Há uma recapitulação dos conflitos e 

defesas das fases pré-latentes, evidenciando vários tipos de comportamento; 

alguns se preocupam muito com comida fazendo dietas ou tendo preferências 

alimentares exóticas, podendo aparecer manias por limpeza e de rebelião 

contra higiene corporal, assim como distúrbios intestinais, fobias de germes, 

entre outros transtornos. 

 
Figura 15: Adolescência 

Fonte:http://vaniazanquetaciencias.blogspot.com.br/2011/11/adolescencia.html 
 

Para entender mais sobre esse tema vamos assistir o Vídeo: A adolescência 

e seus problemas - Flávio Gikovat 

 Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=rESY7oVRpCM -acesso dia 10/10/14 
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Existe, na literatura especializada, uma vasta bibliografia que busca 

definir esse fenômeno (p. e. PETER BLOSS, 2002, MUUSS, 1976, 

ABERASTURY E KNOBEL, 1986). A palavra adolescência é derivada do verbo 

latino adolescere que significa crescer ou crescer até a maturidade e, segundo 

Aberastury e Knobel (1986), constitui-se numa autêntica fase evolutiva do 

desenvolvimento humano, envolvendo uma série de transformações que 

extrapolam a esfera biológica. Para os autores, as modificações do psiquismo e 

as mudanças de inserção social são singulares e peculiares de cada época, de 

cada sociedade, de cada cultura, de cada família. Assim, o conceito de 

adolescência passa por variação de acordo com o contexto social. 

 
Figura 16: Características da adolescência 

Fonte: http://www.cruzeirodosul.inf.br/galeria/126541 

 

Aberastury e Knobel (1986) apresentam que essa fase diz respeito à 

construção de sua nova identidade, pois o adolescente se encontra exposto à 

angústia decorrente da necessidade de sua independência e da determinação 

de suas aspirações, movimentos esses que ocorrem em um meio que não 

domina e não conhece e que, muitas vezes, considera ameaçador. Nessas 

condições, surgem as demandas internas que operam sobre todas as 

manifestações de conduta do adolescente; a perda dos privilégios da infância o 

segura em seu avanço e a aventura e o desafio da vida adulta o impulsiona. 
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Os autores agruparam, para fins didáticos, as características do 

desenvolvimento psicoemocional dos adolescentes na chamada síndrome da 

Adolescência Normal, a qual consiste: na busca de si mesmo e da identidade; 

na separação progressiva dos pais; na tendência grupal no desenvolvimento do 

pensamento abstrato e necessidade de intelectualizar e fantasiar; na evolução 

da sexualidade; nas crises religiosas; na vivência temporal singular; na atitude 

social reivindicatória; nas constantes flutuações do humor e nas manifestações 

contraditórias de conduta. Vamos detalhar um pouco mais cada uma delas. 

 

1. Busca da identidade: de si mesmo e de qual 

identidade construir, a qual é incessante e angustiante, 

caracterizando-se pela mudança de relação que tem 

com seus pais, luto em relação à perda do corpo e da 

identidade infantil, de querer ser desesperadamente 

ele mesmo, e início do processo de individuação.   

Figura 17: Busca da identidade 

Fonte: https://www.tumblr.com/search/em+fam%C3%ADlia 
 

2.Tendência grupal: o jovem, nesse caso, inclina-se às regras do grupo, do 

modismo, procurando um líder ao qual submeter-se, ou ele mesmo se torna um 

para exercer o papel do pai ou da mãe, oposição as figuras parentais, ao 

assumir responsabilidades as quais não está preparado recorre ao grupo como 

um reforço para sua identidade, pois sente-se 

irresponsável pelo que acontece ao redor, pois há 

um descontrole pelo papel infantil desencadeando 

condutas de desafeto, de crueldade com o objeto, 

de indiferença, de falta de responsabilidade, que 

são típicas de psicopatia, embora normais nessa 

fase. Depois pode começar a separar-se do grupo e 

assumir a sua identidade adulta. 

Figura 18: Relacionamento em grupos 

Fonte: http://pt.dreamstime.com/imagem-de-stock-royalty-free-grupo-dos- adolescentes-da-escola-
que-huging-image6974876 
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3. Necessidade de intelectualizar e fantasiar: é uma 

forma típica do modo de pensar do adolescente que 

podem ser tomados como mecanismos defensivos, 

para compensar as perdas que ocorrem dentro de si 

mesmo, as quais ele não pode evitar como: renunciar 

ao corpo, aos pais da infância e ou de impotência 

frente a realidade externa. Onde ele começa a 

escrever poemas, músicas, se dedica a atividades 

artísticas, entre outras.                                                     Figura 19: Fantasiar 

Fonte: http://adolescenciaprofsilviamarina.blogspot.com.br/ 
                                                                                                                                                                                                                                                   

4. As crises religiosas: nesse momento, o 

adolescente pode se mostrar de forma 

extrema, como um ateu exagerado, ou como 

um místico fervoroso. Tem questionamentos 

em relação a quem é, o que é. Tem 

necessidade de fazer identificações projetivas 

com uma figura de divindade, representando 

uma saída mágica de suas situações de 

frustração. 

Figura 20: Religiosidade 
Fonte: www.culturamix.com o-estudo- da-religiao-2 – 04/11/14 
 

4. A deslocalização temporal: o adolescente vivencia uma crise de 

temporalidade. Tem dificuldade para diferenciar externo-interno, presente-

passado-futuro.  As noções de infinitude, temporalidade da existências se 

misturam, se confundem e passa por um período de sincretismo. Ele apreende 

o processo de discriminação temporal na tentativa 

de manejar o tempo de forma concreta e assim 

evoluindo para a própria consciência histórica 

individual e coletiva. Como defesa espacializa o 

tempo, manejando-o e vivenciado como objeto de 

maneira fóbica ou obsessiva. 

Figura 21: Temporalidade 
Fonte: http://www.culturamix.com/wp-content/gallery/causas-da-gravidez-na-
adolescencia/thumbs/ 
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6. Evolução sexual desde o autoerotismo até a heterossexualidade- 

Inicialmente, os meninos evitam a presença das meninas, e a tendência grupal, 

e a solução defensiva. É também chamada fase homossexual da adolescência. 

Acaba reeditando a infância através da masturbação, revivendo a fase de 

manipulação dos órgãos genitais, com intenções exploratórias e de 

autoconhecimento. A culpa e a ansiedade podem acompanhar este processo, 

uma vez que a masturbação vai ajudar como descarga de tensão, podendo 

elaborar a necessidade de um companheiro sexual. 

Podem existir outras saídas tensionais como: roer unhas, 

gagueiras, resmungos, levar mãos aos lábios e torcer 

cabelos. Na medida que se sentem mais seguros de sua 

identidade sexual, vão se aproximando de seus pares. A 

sexualidade é vivida como uma força que se impõe sobre 

seu corpo. 

 
Figura 22: Evolução sexual 
Fonte:http://rapazesvsraparigas4.blogspot.com.br/2010/06/mudancas-fisicas_09.html 

 

7. Atitude social reivindicatória: boa parte da oposição que os adolescentes 

vivem com relação à família, é projetada para o 

meio social, transfere as suas raivas, as suas 

rejeições e as suas condutas destrutivas. Não é 

ele que muda, mas são os pais e a sociedade 

que se negam a seguir funcionando com ele com 

uma atitude provedora e protetora. A sociedade 

impõe restrições a vida do adolescente. 

Figura 23: Atos sociais 

Fonte: http://airtonfaleiro.blogspot.com.br/2013_10_06_archive.html 

 

8. Contradições sucessivas em todas as manifestações de conduta: estas 

condutas contraditórias são expressões da identidade adolescente, pois ele 

não consegue manter uma linha de conduta rígida e assim acaba sendo 

transitória, ocasional e circunstancial. As projeções como as introjeções são 

variáveis, pois sua organização defensiva ainda se encontra muito frágil -   



 

27 
 

9. Separação progressiva dos pais: esta é uma das 

tarefas básicas dos adolescentes, elaborar o luto pelos 

pais da infância, que será determinada pela forma que 

se realizou e elaborou a fase genital, somando-se às 

experiências infantis anteriores e posteriores e como se 

relacionou com as figuras parentais. 

Figura 24: Separação 
Fonte: http://www.partenia.org/partenia_1996_2006/pt/b_0504pt.htm 

 

10. Constantes flutuações de humor: o processo de luto da adolescência é 

permeado pela depressão, luto e ansiedade, substrato natural das alterações 

de humor dos adolescentes. A frequência e a intensidade dos mecanismos de 

projeção e introjeção, podem levar o adolescente a realizar modificações 

rápidas no seu estado de ânimo. 

 
Figura 25: Variação de humor 

Fonte: http://drasimone.no.comunidades.net/index.php?pagina=1360205476_02 
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DESENVOLVA ESTA ATIVIDADE PARA AMPLIAR A COMPREENSÃO 

DO TEMA APRESENTADO. 

 

 

ATIVIDADADE I 

 Assista o filme – Aos Treze, e faça uma 

análise buscando as características normais da 

adolescência. - Acesso dia 02/11/14 

Fonte: http://www.filmesdoyoutube.net/assistir-aos-treze-

youtube/#_ -  

ATIVIDADE II  

Reflita sobre sua fase da adolescência e faça uma análise comparativa 

dos seus comportamentos nessa fase e os representados no filme segundo o 

quadro abaixo, conforme aspectos da síndrome normal da adolescência. 

Quadro 2: CARACTERÍSTICAS DA SÍNDROME NORMAL DA ADOLESCÊNCIA 

CARACTERÍSTICA EDUCADOR DO FILME 

Busca da identidade   

Tendência grupal   

Necessidade de fantasiar e 

intelectualizar 

  

As crises religiosas   

Deslocalização temporal   

Evolução sexual   

Desenvolvimento do 

pensamento abstrato 

  

Atitude social reivindicatória   

Separação progressiva dos 

pais 

  

Constante flutuação de Humor   

Manifestações contraditórias 

de conduta 
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SUGESTÕES PARA APROFUNDAMENTO 

VÍDEO: Anos Turbulentos da Adolescência - Baseado em texto de 

Jaime Kemp 

http://www.youtube.com/watch?v=2JxRAtzaQGE 

LIVRO: ABERASTURY A., KNOBEL M. - Adolescência normal. 5ª. 
ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1986. 

NASIO,J. D. Como Agir com um adolescente difícil?: um livro para 
pais e profissionais.Rio de Janeiro:Zahar, 2011. 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2JxRAtzaQGE
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UNIDADE II – O OLHAR DO EDUCADOR NA IDENTIFICAÇÃO DE 

INDICADORES DE RISCO NO DESENVOLVIMENTO PSIQUICO 

 

 

 

 
Figura 26: Olhar do educador 

Fonte:http://www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-
universitaria/assessorias/ascom/noticias/acervo/2010/avaliacao-institucional 

 

 

1. Fatores e sinais de risco no desenvolvimento psíquico 

2. Papel do educador 

3. Avaliação 
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1. FATORES E SINAIS DE RISCO NO DESENVOVLVIMENTO PSÍQUICO 

 

Figura 27: Fatores de risco 

Fonte: http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/mp-requer-autorizacao-para-internacao-

psiquiatrica-compulsoria-de-esquizofrenico-em-goianesia#.VFuJr8nj_is 

 

Vamos tratar, nesse módulo, sobre os fatores e sinais indicadores de 

risco no desenvolvimento psíquico, objetivando a ampliação da compreensão 

do educador para uma observação mais criteriosa dos educandos. Assim, 

pretende-se auxiliar na intervenção precoce, a fim de receberem atendimento 

ajustado às suas necessidades, quando for o caso. Em consequência, espera-

se com o atendimento precoce um melhor aproveitamento escolar e 

desempenho social, bem como benefícios emocionais e sociais no exercício 

pleno da cidadania. 

Para melhor compreensão desse tema, faz-se necessário entender o 

que é sinal e fatores de risco. De acordo com o dicionário Michaelis (2014), 

sinal é tudo o que faz lembrar ou representar uma coisa, um fato ou um 

fenômeno presente, passado ou futuro, é a característica de uma doença ou de 

um estado.  No conceito médico, sinal é aquilo que pode ser percebido por 

outra pessoa sem o relato ou comunicação do paciente.  Fator de risco, 

segundo Halpern e Fiqueiras (2004), é um elemento que determina um 

aumento de vulnerabilidade de uma pessoa em desenvolver o surgimento de 

problemas e/ou determinadas doenças ou agravo a saúde.  

 Os autores Halpern e Fiqueiras (2004) consideram que os fatores de 

risco da saúde mental são múltiplos. Os principais achados do estudo 
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relacionados com aspectos do meio ambiente na determinação da saúde 

mental da criança foram: 

a) história da doença mental materna; b) níveis elevados de 
ansiedade materna; c) perspectivas parentais limitadas; d) interação 
limitada entre a criança e a mãe; e) chefe da família sem ocupação 
qualificada; f) baixa escolaridade materna; g) família de grupos éticos 
minoritários; h) famílias monoparentais; i) presença de eventos 
estressantes; j) família com quatro ou mais filhos. (SAMEROFF et al, 
1987, citado por HALPERN E FIQUEIRAS, p. S106, 2004). 

 

1.1. Indicadores ou sinais de risco 

 

 
Figura 28: Riscos 

Fonte: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/surras-podem-aumentar-as-chances-de-    
transtornos-mentais 

 

Segundo uma Pesquisa Multicêntrica de Indicadores (BRANT et al, 

2003), para estabelecer indicadores de risco para o desenvolvimento psíquico 

de uma criança, faz-se necessário estabelecer de maneira clara o conceito de 

desenvolvimento que será utilizado como referência. Ao se adotar indicadores 

por área funcional (perceptiva, psicomotora, cognitiva, social, etc.) o conceito 

de desenvolvimento é resultante de uma concepção fragmentadora, pois tais 

sinais têm se mostrado pouco indicativos de dificuldades especificamente 

psíquicas, derivadas de problemas no desenvolvimento. Nesse mesmo 

trabalho, adotou-se a perspectiva de desenvolvimento da qual se baseia a 

teoria psicanalítica, a qual parte do princípio de que a subjetividade é parte 

http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/surras-podem-aumentar-as-chances-de-
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central e organizadora do desenvolvimento, construída pela inserção da 

criança na linguagem e na cultura. 

Ademais, profissionais envolvidos com a saúde mental do Brasil 

realizaram uma pesquisa multicêntrica de indicadores de riscos para o 

desenvolvimento infantil - IRDI, os quais foram pensados a partir da articulação 

entre a noção de desenvolvimento e constituição psíquica (KUPFER et al, 

2009). Em relação aos problemas do desenvolvimento, o estudo considerou 

que esses podem ser reunidos em dois tipos: 

No primeiro deles os problemas de desenvolvimento sinalizam a 
presença de dificuldades subjetivas que afetam ou que incidem no 
desenvolvimento da criança, mas não questionam a instalação do 
sujeito psíquico. Exemplos destes quadros clínicos podem ser: 
hiperatividades, problemas com regras e leis, enurese. O segundo tipo, 
chamado também de “problemas de constituição subjetiva” 
compreende as dificuldades do desenvolvimento sinalizadoras de 
entraves no processo mesmo de constituição subjetiva. Indicam 
problemas mais estruturais, apontando um risco de evolução em 
direção às psicopatologias graves da infância, tais como os chamados 
distúrbios globais do desenvolvimento (KUPFER, p. 4, 2009). 

Ballone (2008) ainda considera que os alunos podem apresentar um 

conjunto de situações emocionais intrínsecas ou extrínsecas. As situações 

intrínsecas são aquelas da sua própria constituição emocional, do 

desenvolvimento da personalidade, assim como traços herdados, por exemplo: 

Ansiedade de Separação; Transtornos obsessivos-Compulsivos; Autismo; 

Depressão; e/ou Psicose. As situações extrínsecas são aquelas que 

correspondem às consequências de suas vivências sociais e familiares, tais 

como: dificuldades adaptativas da adolescência e puberdade; abuso sexual 

infantil; gravidez na adolescência; violência doméstica, entre outros. 

 

Figura 29: Situações 

Fonte: http://www.educacional.com.br/escolas/mural/lenoticia.asp 
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Entre sinais e sintomas que podem manifestar figuram o isolamento, 

prejuízo no relacionamento com outras crianças de sua idade, retraimento e 

falta de comunicação, ruptura brusca na evolução e desenvolvimento normais 

da criança ou do adolescente.  

No quadro abaixo (Ballone, 2008), estão relacionados fatores 

extrínsecos ou seja, acontecimentos importantes capazes de produzir e/ou de 

causar transtornos emocionais, elaborados e entendidos de ordem 

decrescente, mas o graus de importância desses eventos podem variar de 

acordo com a faixa de idade. 

 

Tabela 1: Ranking dos eventos que produzem transtornos emocionais (ordem 

decrescente de importância) 

1. Perda de um dos pais (morte ou divórcio) 

2. Urinar na sala de aula 

3. Perder-se; ser deixado sozinho 

4. Ser ameaçado por crianças mais velhas 

5. Ser o último do time 

6. Ser ridicularizado na classe 

7. Brigas dos pais 

8. Mudar de classe ou de escola 

9. Ir ao dentista/hospital 

10. Testes e exames 

11. Levar um boletim ruim para casa 

12. Quebrar ou perder coisas 

13. Ser diferente (sotaque ou roupas) 

14. Novo bebê na família 

15. Apresentar-se em público 

16. Chegar atrasado na escola 

Fonte: http://www.psiqweb.med.br/site/?area=NO/LerNoticia&idNoticia=127 

 

Esses eventos considerados estressores pelos autores acima devem ser 

considerados levando em conta os educandos das minorias étnicas e os que 

são culturalmente diferentes, não esquecendo que alguns estão em situação 

de vulnerabilidade social e econômica em comparação com outros. 

Normalmente existem muitas dúvidas sobre a necessidade de uma 

criança ou adolescente procurar ou não ajuda profissional. Muitas vezes são os 

professores os primeiros a observar essa necessidade. Identificar 

precocemente eventuais problemas emocionais, já no âmbito escolar, é 

fundamental para o sucesso do tratamento. 
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De acordo com Ballone (2010), 

 

Entre aquilo que deve ser observado incluem-se os comportamentos, 
os problemas nas relações sociais e no trabalho (ou escola), as 
alterações do sono, da atenção, da adaptação e da alimentação, o 
abuso de álcool ou drogas, expressão exagerada das emoções, 
dificuldades em lidar com questões cotidianas. Perceber 
precocemente alterações no modo de vida ou na adaptação das 
crianças e adolescentes pode contribuir na identificação de problemas 
psiquiátricos no momento em que o tratamento seria mais eficaz 
(BALLONE, 2010, p.02). 

 

O autor coloca que é no início da adolescência que surgem mudanças 

significativas, tanto no ponto de vista físico quanto emocional. O jovem começa 

a valorizar o pensamento abstrato, nascendo daí a possibilidade de estabelecer 

suas próprias hipóteses, teorias, opiniões e pontos de vista, suas escolhas. 

Outrossim, surgem as crises de liberdade e de responsabilidade. Infelizmente, 

é nessa fase também que podem surgir quadros mais sérios como: 

alucinações, depressões e tentativas de suicídio, bem como transtornos de 

comportamentos e outras patologias emocionais. Ballone (2010), descreve os 

sintomas mais comuns de possíveis problemas emocionais em uma criança 

com mais idade ou adolescente, os quais podem ser os mesmos nas duas 

fases, porém com significados diferentes na adolescência. São eles: redução 

significativa no rendimento escolar; abandono de certas atividades, amigos ou 

familiares; alterações do sono; alterações do apetite; agressões frequentes; 

rebeldia; atitudes de oposição ou reações violentas; provocar danos a si 

mesmo; pensamentos de morte e/ou suicidas; comportamento sexualizado 

excessivo e/ou precoce; mentiras; fugas e embuste.  

No quadro abaixo mostrado por Ballone (2010), podemos perceber 

alguns sinais citados em forma de sintomas, que os educandos podem   

apresentar que são observáveis e servem de alerta quando se prolongarem por 

muito tempo. Há de se considerar também a intensidade e a frequência.  
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Tabela 2: Problemas emocionais 

SINTOMAS DE PROBLEMAS EMOCIONAIS MAIS FREQÛENTES*   -   % 

Hiperatividade/Desatenção 8.7 

Tristeza/desânimo/choro 4.2 

Ansiedade com separação da figura de apego 5.9 

Dificuldades com leitura, escrita e contas 7.8 

Medos específicos (insetos, trovão, etc.) 6.4 

Ansiedade em situações sociais 4.2 

Ansiedade com coisas rotineiras (provas, o futuro, etc.) 3.7 

Comportamentos desafiadores, opositivos/irritabilidade 6.7 

Dificuldades de compreensão/atraso escolar 6.4 

Problemas com o uso de álcool e/ou drogas 2.8 

Mentiras/brigas/furtos/desrespeito 3.4 

* - Dados da pesquisa da ABP coordenada pela Dra. Tatiana Moya - Release da ABP (Associação Brasileira 

de Psiquiatria) de 10/10/2008, disponível em 

http://www.abpbrasil.org.br/sala_imprensa/releases/exibRelease/?release=115 

                   Fonte:  http://www.psiqweb.med.br/site/?area=NO/LerNoticia&idNoticia=27 

Nesse sentido, Hardmann (citado por MEC, 2000) considera que a 

intensidade, a duração e a frequência dos problemas comportamentais podem 

interferir no desempenho acadêmico. Por outro lado, os professores 

necessitam desenvolver a capacidade de observação de maneira a perceber 

com clareza e sem preconceito ou estigmatização os indicadores de um 

sofrimento psíquico, tanto no aluno como na sua família. 

 

Não existe um padrão único de comportamento denominado conduta 
típica. É grande a variedade de comportamentos englobados nesse 
rótulo. Seus determinantes são variados, podendo ser de natureza 
biológica, psicológica, comportamental e/ou social. Os indicadores 
que facilitam sua identificação e avaliação do grau de severidade são: 
a) distanciamento dos padrões de comportamento esperados de uma 
pessoa daquele sexo, faixa etária, naquele contexto; b) frequência 
muito menor ou maior do que o esperado; c) intensidade muito menor 
ou maior do que o esperado; d) duração prolongada no tempo. Seus 
efeitos, caso o problema não seja abordado, geralmente são 
destrutivos para o desenvolvimento e aprendizagem do aluno, bem 
como para seu desenvolvimento e integração social. Condutas típicas 
mais comumente encontradas nas salas de aula são: desatenção, 
dificuldade de concentração, hiperatividade, impulsividade, 
alheamento, agressividade física, agressividade verbal, desamparo 
entre outros. (MEC, 2000, p. 17). 

http://www.abpbrasil.org.br/sala_imprensa/releases/exibRelease/?release=115
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SUGESTÕES PARA APROFUNDAMENTO 

TEXTOS: BALLONE, G J & MOURA E. C. Problemas 

Emocionais na Escola. PsiqWeb, 2008. Disponível em 

<www.psiqweb.med.br>. Acesso em 20/04/2014. 

BALLONE, G. J. Infância e adolescência: quando tratar. 

PsiqWeb, 2010. Disponível em <www.psiqweb.med.br>. 

Acesso em 20/04/2014. 

DOCUMENTÁRIO: CRIANÇA - A ALMA DO NEGÓCIO – 

www.youtube.com/watch?v=49UXEog2fI8 

 

 

 

 

 

DESENVOLVA ESTA ATIVIDADE PARA AMPLIAR A COMPREENSÃO 

DO TEMA APRESENTADO. 
 
 

 

ATIVIDADE:  

1. O que você acha dos fatores de risco apresentados acima. Eles são 

comuns? 

2. É possível separar as situações intrínsecas das extrínsecas. Qual a 

diferença entre elas? 

3. No texto apresentado, estão descritos vários comportamentos que o aluno 

apresenta que podem ser indícios de risco no desenvolvimento psíquico. 

Relacione-os e faça uma comparação com os comportamentos que você 

percebe nos seus alunos que podem representar risco no desenvolvimento 

psíquico e socialize com seus colegas. 
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2. PAPEL DO EDUCADOR 

 

 

 

 

Figura 30: Papel do educador 

Fonte: http://fatimasorianodelima.blogspot.com.br/2012/10/o-papel-do-educador-soriano-

educador.html 

 

Esse módulo propõe a reflexão sobre o olhar do educador que se 

sensibiliza para perceber as mudanças comportamentais dos seus educandos, 

no sentido de estarem atentos a possíveis alterações no desenvolvimento 

psíquico. 

O desempenho do educador quando se trata de alunos em risco no 

desenvolvimento psíquico é de suma importância uma vez que, segundo Meira 

(2001), é no ingresso à escola que entra em foco a separação do aluno do 

universo da família, levando-o a se defrontar com os desafios impostos pelo 

novo contexto social. Quando esse aluno apresenta constituição psíquica 

fragilizada, pode enfrentar dificuldades variadas incluindo sintomas que vão 

desde fobias e inibições, até desorganizações mais graves, como a psicose. 

No seio familiar, estas desorganizações podem estar latentes, mas no 

momento em que o aluno passa a transitar num ambiente social mais amplo, 

que impõe novas exigências, pode ocorrer agravamento desses quadros. 

Crianças que no período da infância são cordatas, atendem às demandas que 

lhes são feitas, correspondem adequadamente ao ambiente em que se 

encontram, percorrendo o período escolar sem problemas, podem apresentar 

quadros de transtornos que irrompem na adolescência, período no qual sua 

posição identificatória entra em questão, como já vimos.  

QUE 
 
 FAZER É  
 
ESSE? 
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Algumas classes de comportamentos, quando presentes no repertório 

dos alunos, merecem atenção especial por parte dos professores. O primeiro 

aspecto a observar refere-se a manifestações de forma recorrente, de choro 

intenso, de movimentos corporais repetitivos, de indiferença em relação aos 

apelos e tentativas de auxílio, de apego excessivo a determinados locais fixos 

na escola e de recusa em se deslocar nos ambientes. Situações envolvendo 

comportamentos auto lesivos, ou reações abruptas direcionadas a objetos ou 

mesmo pessoas também precisam ser acompanhadas com cautela 

(MEC/SEEP/2002). 

Jerusalinsky (1999), nesse sentido, orienta que é necessário considerar 

a existência de condutas incômodas, como a agressividade física que, para os 

demais alunos, pode ocasionar danos físicos e/ou desencadear 

desorganizações psíquicas. Isso porque, nessa fase, o aluno se encontra em 

uma idade na qual as elaborações primordiais ainda estão em curso. 

Ballone (2008) também entende que a escola permite um ambiente 

ideal para avaliação emocional das crianças e adolescentes, por ser um 

espaço social, intermediário entre a família e a sociedade. A escola se torna um 

local onde esses sujeitos podem ser comparados a seus pares em seu grupo 

etário e social. Segundo o autor, “dentro da sala de aula há situações psíquicas 

tão significativas, nas quais os professores podem atuar tanto beneficamente 

quanto, consciente ou inconscientemente, agravando condições emocionais 

problemáticas dos alunos”. (BALLONE, 2008, p.1). 

Ademais, respeitar a subjetividade do aluno significa, a priori, uma 

atitude de conhecimento da complexidade das redes de relações que cercam o 

contexto sócio-histórico, no qual os alunos estão inseridos. Através dessa 

postura, analisa-se o quadro que se apresenta e, assim, elabora-se estratégias 

metodológicas, as quais permitirão chegar ao canal de aprendizagem dos 

alunos (MEIRA, 2001). 

Zimerman (apud Bassols, 2003) defende que o professor seja capaz de 

conhecer cada aluno na sua individualidade, respeitando seu tempo, 

reconhecendo aquilo que é importante para ele, formando vínculo e o ajudando 

a se perceber em momentos de agitação psicomotora. O autor acrescenta que: 

 
A educação não se restringe somente à escolaridade, pois muitas 
vezes esse aluno demanda questões na área sócio-emocional que, 



 

40 
 

no pedagógico, fica insignificante. Deve-se propor ações pedagógicas 
que estabeleçam o desenvolvimento de capacidades relacionadas à 
interação e integração social e ao equilíbrio emocional, atribuindo-
lhes o mesmo nível de importância que é dado às mais tradicionais 
capacidades cognitivas e linguísticas. (ZIMERMAN apud BASSOLS, 
2003, p.11, 2003). 

 

Portanto, defende-se que o professor precisa identificar os fatores 

precipitadores e perceber que tais reações do educando não necessariamente 

se dirigem a ele, professor, ou aos colegas de turma. 

 

 

 

DESENVOLVA ESTA ATIVIDADE PARA AMPLIAR A COMPREENSÃO 

DO TEMA APRESENTADO 

 

 

ATIVIDADE I 

Abaixo estão disponibilizados três textos com olhares diferentes no que tange 

ao papel do educador, faça a leitura dos mesmo e após faremos algumas 

reflexões. 

PROFESSORES DEVEM SABER IDENTIFICAR ALUNOS COM 

TRANSTORNOS MENTAIS -  Cinthya Leite 

 

Associação Brasileira de Psiquiatria quer que escolas estejam 

preparadas para identificar crianças que demonstram qualquer síndrome 

psiquiátrica. 

Recentemente, o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria 

(ABP), Antônio Geraldo da Silva, apresentou uma série de propostas para as 

escolas ficarem atentas a possíveis transtornos psiquiátricos que crianças e 

adolescentes possam apresentar.  

Entre as sugestões do médico, estão a preparação de professores para 

identificar os alunos que demonstram transtornos mentais, a criação de comitês 

antibullying nas escolas, o apoio ao estudante que apresentar mal desempenho 

e principalmente àquele que demonstrar qualquer síndrome psiquiátrica – 
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condição que requer encaminhamento para diagnóstico e tratamento 

adequado. 

Esse comunicado foi dado no dia 18 de abril, em audiência pública na 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, do Senado, 

proposta pelo Senador Paim (PT/RS). A atitude de Antônio Geraldo da Silva, 

diante de condutas oportunas com as crianças que possivelmente sofrem de  

Transtornos mentais, vem em boa hora. Afinal, não faz muito tempo que a 

própria ABP, em parceria com o Ibope, divulgou os resultados de uma pesquisa 

que avaliou a saúde mental da garotada brasileira. 

Segundo o estudo, 12,6% das mães entrevistadas relataram ter um filho 

com sintomas de transtorno mental importante, ao ponto de necessitar 

tratamento ou auxílio especializado. Em números, esse percentual equivale a 

cerca de 5 milhões de crianças e adolescentes (6 a 17 anos). 

Desse número, 28,9% não conseguiram ou não tiveram acesso a 

atendimento público, enquanto que 46,7% obtiveram tratamento no Serviço 

Único de Saúde (SUS) e outros 24,2% através de convênio ou profissional 

particular. 

Durante a audiência do dia 18 de abril, Antônio Geraldo também solicitou 

que todos se unam à ABP para acabar com o estigma que hoje existe em torno 

da psiquiatria. “É intolerável o preconceito, o estigma a quem padece de 

doenças mentais. É preciso acabar com toda e qualquer forma de preconceito 

que, na psiquiatria, todos sofrem, desde quem trata, até o doente que é 

tratado”, relata. 

"É preciso acabar com o estigma que hoje existe em torno da 

psiquiatria", diz Antônio Geraldo da Silva (Foto: Divulgação/Luan Comunicação) 

Com o depoimento que levantou discussão de propostas em torno da 

saúde mental na infância e na adolescência, espera-se que o governo, as 

escolas e a sociedade caminhem juntos para que crianças e jovens não sofram 

diante de um transtorno mental. Afinal, quando diagnosticado precocemente e 

tratado corretamente, qualquer problema desse tipo pode ser controlado. E 

essa monitoração é capaz de melhorar a qualidade de vida dos portadores e de 

suas famílias. 

TRANSTORNOS - Segundo a pesquisa da ABP, encomendada ao 

Ibope, a maior parte das crianças e adolescentes apresenta sintomas que se 
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enquadram em mais de um transtorno mental. Mais de 3 milhões (8,7%) têm 

sinais de hiperatividade ou desatenção, enquanto que 7,8% possuem 

dificuldades com leitura, escrita e contas – sintomas que correspondem ao 

transtorno de aprendizagem. 

Já 6,7% têm sintomas de irritabilidade e comportamentos desafiadores e 

outros 6,4% apresentam dificuldade de compreensão e atraso em relação a 

outras crianças da mesma idade. Sinais importantes de depressão também 

aparecem em aproximadamente 4,2% das crianças e adolescentes. 

O levantamento também mostrou que mais de 1 milhão das crianças e 

adolescentes (2,8%) apresenta problemas significativos com álcool e outras 

drogas. E na área de problemas de conduta, 3,4% das crianças possuem 

comportamentos como mentir, brigar, furtar e desrespeitar. 

Fonte:http://casasaudavel.ne10.uol.com.br/2011/04/25/professores-devem-estar-preparados-

para-identificar-alunos-com-transtornos-mentais/ 

 

EDUCAR por Rubem Alves 

 

Educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. O educador diz: Veja! 

– e, ao falar, aponta. O aluno olha na direção apontada e vê o que nunca viu. 

Seu mundo se expande. Ele fica mais rico interiormente, e, ficando mais rico 

interiormente, ele pode sentir mais alegria e dar mais alegria – que é a 

razão pela qual vivemos. 

Já li muitos livros sobre psicologia da educação, sociologia da 

educação, filosofia da educação – mas, por mais que me esforce, não consigo 

me lembrar de qualquer referência à educação do olhar ou à importância do 

olhar na educação, em qualquer deles. 

A primeira tarefa da educação é ensinar a ver. É através dos olhos 

que as crianças tomam contato com a beleza e o fascínio do mundo. Os olhos 

têm de ser educados para que nossa alegria aumente. 

A educação se divide em duas partes: educação das habilidades e 

educação das sensibilidades. Sem a educação das sensibilidades, todas as 

habilidades são tolas e sem sentido. Os conhecimentos nos dão meios para 

viver. A sabedoria nos dá razões para viver. Quero ensinar as crianças. Elas 

ainda têm olhos encantados. Seus olhos são dotados daquela qualidade que, 

para os gregos, era o início do pensamento: a capacidade de se assombrar 
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diante do banal. Para as crianças, tudo é espantoso: um ovo, uma minhoca, 

uma concha de caramujo, o vôo dos urubus, os pulos dos gafanhotos, uma 

pipa no céu, um pião na terra. Coisas que os eruditos não vêem. 

Na escola eu aprendi complicadas classificações botânicas, 

taxonomias, nomes latinos – mas esqueci. Mas nenhum professor jamais 

chamou a minha atenção para a beleza de uma árvore, ou para o curioso das 

simetrias das folhas. Parece que, naquele tempo, as escolas estavam mais 

preocupadas em fazer com que os alunos decorassem palavras que com a 

realidade para a qual elas apontam. As palavras só têm sentido se nos 

ajudam a ver o mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os olhos. 

Há muitas pessoas de visão perfeita que nada vêem. O ato de ver não 

é coisa natural. Precisa ser aprendido. Quando a gente abre os olhos, 

abrem-se as janelas do corpo, e o mundo aparece refletido dentro da gente. 

São as crianças que, sem falar, nos ensinam as razões para viver. Elas não 

têm saberes a transmitir. No entanto, elas sabem o essencial da vida. Quem 

não muda sua maneira adulta de ver e sentir e não se torna como criança 

jamais será sábio. (Texto extraído do pps que circula na net) 

       

O PAPEL DO EDUCADOR NO SÉCULO XXI -  Adaptado por   Adriana Ferreira de 

Edgar Moran 

 

Farei a introdução com uma citação, que requer atenção especial e análise 

profunda, de autoria do filósofo e educador Morin 1: “O papel da educação é de nos 

ensinar a enfrentar a incerteza da vida; é de nos ensinar o que é o conhecimento, 

porque nos passam o conhecimento, mas jamais dizem o que é o conhecimento. (...) 

Em outras palavras, o papel da educação é de instruir o espírito a viver e a 

enfrentar as dificuldades do mundo”. Tenho a impressão que o educador do nosso 

tempo tem um compromisso com a construção das competências sociais, pessoais 

e tecnológicas dos seus alunos. Precisa criar as condições de conhecimento, 

consciência e capacidade de pensar que os coloquem frente aos desafios da vida, 

prontos para decidir de modo complexo, ou seja, pensando em seus interesses 

imediatos, futuros e também nos interesses coletivos e comunitários.  

É necessário que o professor nesta nova perspectiva seja parceiro de seus 

alunos, estimulando a motivação dos mesmos a serem autônomos, com  

Consciências críticas e participativos, pois é essencial esta troca e a busca de novos 

conhecimentos.  

As tecnologias atuais são vitais para o desenvolvimento humano e auxiliam 

muito na correria do dia-a-dia, mas é importante que o educador esteja preparado 
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e disposto a proporcionar as duas vertentes de esse processo de mudanças, para 

que os jovens possam ser agentes de sua história e do seu país.  

O professor do século XXI deve saber produzir, de forma que haja um 

constante aprendizado com relação a si e ao aluno, levando os mesmos a buscarem 

processos de investigação e pesquisa. Os professores, enquanto intelectuais, 

precisam ser fomentadores de mudanças, incentivando seus alunos nesta luta 

contra as injustiças sociais, econômicas e políticas para assim buscar soluções para 

os problemas da atualidade.  

Na educação do século XXI, seu público alvo deve receber a ideia de unidade 

da espécie humana, sem camuflar as diversidades. Há uma unidade humana, cuja 

formação não é somente seus traços biológicos da sua existência, assim como há a 

diversidade marcada por outros traços que não os psicológicos, culturais e sociais. 

Compreender o ser humano é entendê-lo dentro de sua unidade e de sua 

diversidade. É necessário conservar a unidade do múltiplo e a multiplicidade do 

único. A Educação, e esse é o desafio que se coloca para os professores do futuro, 

deve ilustrar o princípio de unidade e de diversidade em todos os seus domínios, 

pois Tentar analisar o todo através de uma parte torna os espíritos míopes. É como 

enxergar apenas uma cor do arco-íris. As consequências podem ser irreversíveis.  

 
1. MORIN, Edgar - Os sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. 3a. Edição. Brasília: Cortez, 

2001 –  

Fonte:www.calvo.pro.br/media/file/colaboradores/adriana_ferreira/adriana_ferreira_o_p

apel_do_educador.pdf 

 

ATIVIDADE II 

 

Foram apresentados acima três textos sobre o papel do educador, se 

organizem em grupos e façam algumas reflexões: 

1. Qual seria o papel do educador no que tange a identificação de sinais de 

risco no desenvolvimento psíquico do educando? 

2. Quais as possibilidades e limites encontrados pelo educador para exercer 

seu papel frente aos alunos que apresentam indicadores de riscos no 

desenvolvimento psíquico? 

3. O autor Rubem Alves traz uma reflexão sobre o que é educar. Como você 

entende esse olhar do professor que ele sugere no texto? 
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SUGESTÕES PARA APROFUNDAMENTO 

LIVRO: ARANTES, V. A. (org). Afetividade na escola – 
Alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus 
Editorial, 2003. 

FILME: Além da sala de aula - 
https://www.youtube.com/watch?v=4BUOV6-L8Mo 

Dicas Filmes Professor / Educação – 
https://www.youtube.com/watch?v=GNbAFvadEDY 

ARTIGO -ARPINI, D. M. O lugar do professor e sua 
implicação na identificação do aluno problema.  

Insight:psicoterapia. Ano IV. n. 66, p. 23-39, Set. 1996 
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3. AVALIAÇÃO 

 

 

Figura 31: Olhares 

 

Trataremos, nesse módulo sobre avaliação, não no sentido literal da 

palavra, mas vista num sentido de observação, investigação, como parte do 

processo de reconhecimento, de identificação precoce de sinais de risco no 

desenvolvimento psíquico dos educandos.  

De acordo com as informações do MEC/SEESP, (2002), para identificar 

possíveis riscos no desenvolvimento, é necessário que o profissional da 

educação tenha conhecimento sobre as etapas do desenvolvimento do ser 

humano, e assim, identificar as funções que podem se encontrar fragilizadas. 

Como isso já foi tratado na unidade I, já estão aptos a prosseguir com a 

avaliação. 

Em alguns casos, os alunos podem não responder a testes formais e 

avaliações escolares habituais; nesses casos, a observação do comportamento 

torna-se um recurso possível para conhecer o aluno. Assim, ao identificar as 

formas que o aluno encontra para explorar (1) o meio em que vive, (2) os meios 

que ele encontra de se relacionar com as pessoas, (3) as maneiras que ele tem 

de se relacionar com os objetos - se dá funcionalidade a eles, (4) alterações 

motoras que possam apresentar  nas diversas situações que enfrenta no dia a 

dia, (5) a emissão de comportamentos indicativos de rituais ou (6) como utiliza 
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e participa de jogos, o profissional tem condições de identificar padrões de 

comportamento de acordo com a idade cronológica ou aqueles que se 

distanciam. É importante, desse modo, o uso de um roteiro de observação.  

Ainda, conforme o MEC/SEESP (2002), a avaliação se torna a base do 

programa educativo a ser desenvolvido, pois os critérios para que os objetivos 

sejam traçados estão nas possibilidades do aluno. O processo avaliativo é de 

suma importância em todos os âmbitos do processo educacional, com fins de 

nortear as decisões pedagógicas e retroalimentá-las. Esse processo objetiva 

identificar barreiras que estejam impedindo ou dificultando o processo 

educativo em suas múltiplas faces. Para tanto, deve-se levar em conta todas as 

variáveis que incidem na aprendizagem: as de cunho individual; as que incidem 

no ensino, como as condições da escola e da prática docente; as que inspiram 

diretrizes gerais da educação, bem como as relações que se estabelecem 

entre elas.  

Para identificar, orientar e apoiar alunos com necessidades 

educacionais especiais, o processo avaliativo focaliza os aspectos do 

desenvolvimento biológico, intelectual, motor, emocional, comunicativo e de 

linguagem. No processo avaliativo o profissional necessita identificar as 

potencialidades, as capacidades do aluno em relação aos conteúdos 

curriculares a serem desenvolvidos, o estilo de aprendizagem, o grau de 

motivação para aprendizagem, a capacidade de atenção, interesses 

acadêmicos, bem como condições físico-ambientais mais favoráveis para 

aprender. Quando é direcionada ao contexto escolar, a avaliação enfoca o 

contexto das aulas como: metodologia, organização, procedimentos didáticos, 

atuação do professor, relações interpessoais, individualização do ensino, 

condições físico-ambientais, flexibilidade curricular etc. Quando se refere ao 

contexto escolar deve-se considerar o: projeto pedagógico, funcionamento da 

equipe docente e técnica, currículo escolar, clima organizacional entre outros. 

Outros aspectos a serem considerados na avaliação dizem respeito ao  

contexto familiar, enfocando aspectos como: atitudes e expectativas em relação 

ao filho; dinâmica familiar; história de vida; preocupações e conflitos; condições 

socioeconômicas; apoio propiciado ao aluno e à sua família; suas atitudes em 

relação ao comportamento; participação da família no processo educacional; 
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uso ou não de medicação; como se processou o desenvolvimento; linguagem; 

alimentação; como são as relações sociais; entre outros. 

Kupfer (2000) entende que muitas vezes se faz necessário buscar uma 

educação terapêutica para atender a demanda do aluno no momento em que 

sua constituição psíquica está fragilizada. 

Educação terapêutica, termo cunhado para fazer face a um tipo de 
intervenção no trato de crianças com problemas de desenvolvimento, 
é um conjunto de práticas interdisciplinares de tratamento com 
especial ênfase nas práticas educacionais, que visa à retomada do 
desenvolvimento global da criança {...} uma designação de lugar 
social é especialmente importante para as crianças que enfrentam 
dificuldades no estabelecimento do laço social. (KUPFER, 2000, 
p.115). 

 

Portanto, o foco na constituição psíquica, a qual pode estar fragilizada, 

pode ser um meio para melhor avaliação do educando. Podemos salientar 

ainda o que já dissemos que Kusnetzoff considera em relação a essa questão: 

 

1) todo fato psicopatológico se origina no passado mas só se 
manifesta e se mantém devido a fatores presentes; 
2) Não existe simplicidade causal. Um fato psicopatológico é 
multideterminado e em permanente movimento: ele é criado 
pela interpenetração de fatores históricos e presentes e 
interatua no meio modificando-o e sendo modificado; 
3) O diagnóstico em psicopatologia não pode ser único ou 
estático. Deve contemplar os processos que deram origem aos 
sintomas atuais e as causas situacionais que o perpetuam. 
(KUSNETZOFF,1982.) 
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DESENVOLVA ESTA ATIVIDADE PARA AMPLIAR A COMPREENSÃO 

DO TEMA APRESENTADO. 

 

 

ATIVIDADE I  

A atividade a seguir tem como objetivo refletir sobre o olhar do educador 

e construir um roteiro de observação baseado nos textos apresentados e na 

sua experiência como educador. 

 
O CASO DE MIGUEL 

 

Não são raras vezes em que nós mesmos nos assustamos com nossa 

permanente capacidade de julgamento. Na verdade, vivemos julgando 

pessoas e coisas. Vivemos mensurando e avaliando tudo o que encontramos 

pela frente, como um radar atento. Não raro, também, equivocamo-nos 

escandalosamente. Que efeito esta nossa faceta produz sobre o grupo no 

qual convivemos? Sobre qual base lógica nos situamos para ceder a esses 

juízos e a estas aferições? É a lógica que nos torna capazes de organizar 

nossas ideias a ponto de enxergarmos com maior clareza determinadas 

situações. O sociólogo David William Carraher defende que para pensarmos 

criticamente é necessário sermos perspicazes, enxergarmos além das 

superfícies, questionarmos onde não há perguntas já formuladas e ver 

prismas que os outros não vêem.  

 

Instruções: Formar cinco grupos e distribuir um relato para cada grupo. 

Eles terão dez minutos para avaliar o caso de Miguel. Nesse período, 

devem procurar avaliar o comportamento de Miguel, observado em 

diferentes momentos de um dia e descrito nos relatos a seguir:  

 

RELATO N.º1 — a mãe de Miguel 

Miguel levantou-se correndo, não quis tomar café e nem ligou para o bolo 

que eu havia feito especialmente para ele. Só apanhou o maço de cigarros e 

a caixa de fósforos. Não quis colocar o cachecol que eu lhe dei. Disse que 

estava com pressa e reagiu com impaciência a meus pedidos para se 

alimentar e abrigar-se direito. Ele continua sendo uma criança que precisa 
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de atendimento, pois não reconhece o que é bom para si mesmo.  Após esse 

relato, como a equipe percebe Miguel?  

 

RELATO N.º 2 — O garçom da boate  

Ontem à noite ele chegou aqui acompanhado de uma morena, bem bonita por 

sinal, mas não deu a mínima bola para ela. Quando entrou uma loura de 

vestido colante, ele me chamou e queria saber quem era ela. Como eu não 

conhecia, ele não teve dúvidas: levantou-se e foi até a mesa falar com ela. 

Eu disfarcei, mas só pude ouvir que ele marcava um encontro, às 9 da manhã, 

bem nas barbas do acompanhante dela. Sujeito peitudo!  Após esse relato, 

como a equipe percebe Miguel?  

 

RELATO N.º 3 — O motorista de táxi 

Hoje de manhã, apanhei um sujeito e não fui com a cara dele. Estava de cara 

amarrada, seco, não queria saber de conversa. Tentei falar sobre futebol, 

política, sobre o trânsito e ele sempre me mandava calar a boca, dizendo que 

precisava se concentrar. Desconfio que ele é daqueles que o pessoal chama 

de subversivo, desses que a polícia anda procurando ou desses que assaltam 

motorista de táxi. Aposto que anda armado. Fiquei louco para me livrar dele. 

Após esse relato, como a equipe percebe Miguel?  

 

RELATO N.º 4 — O zelador do edifício 

Esse Miguel, ele não é certo da bola, não! Às vezes cumprimenta, às vezes 

finge que não vê ninguém. As conversas dele a gente não entende. É 

parecido com um parente que enlouqueceu. Hoje de manhã, ele chegou 

falando sozinho. Eu dei bom -dia e ele me olhou com olhar estranho e disse 

que tudo no mundo era relativo, que as palavras não eram iguais para todos, 

nem as pessoas. Deu um puxão na minha gola e apontou para uma senhora que 

passava. Disse, também, que quando pintava um quadro, aquilo é que era a 

realidade. Dava risadas e mais risadas... Esse cara é um lunático. Após esse 

relato, como a equipe percebe Miguel?  

RELATO N.º 5 — A faxineira 

Ele anda sempre com um ar misterioso. Os quadros que ele pinta, a gente 

não entende. Quando ele chegou, na manhã de ontem, me olhou meio 

enviesado. Tive um pressentimento ruim, como se fosse acontecer alguma 

coisa ruim. Pouco depois chegou a moça loura. Ela me perguntou onde ele 

estava e eu disse. Daí a pouco ouvi ela gritar e acudi correndo. Abri a porta 

de supetão e ele estava com uma cara furiosa, olhando para ela cheio de 

ódio. Ela estava jogada no divã e no chão tinha uma faca. Eu saí gritando: 

Assassino! Assassino!  
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Após esse relato, como a equipe percebe Miguel?  

Após essas reflexões vamos ver o que fato aconteceu com o Miguel nesse 

dia. 

 

 Relato do próprio Miguel sobre o ocorrido nesse dia. 

Eu me dedico à pintura de corpo e alma. O resto não tem importância. Há 

meses que eu quero pintar uma Madona do século XX, mas não encontro uma 

modelo adequada, que encarne a beleza, a pureza e o sofrimento que eu 

quero retratar. Na véspera daquele dia, uma amiga me telefonou dizendo 

que tinha encontrado a modelo que eu procurava e propôs nos encontrarmos 

na boate. Eu estava ansioso para vê-la. Quando ela chegou, fiquei fascinado; 

era exatamente o que eu queria. Não tive dúvidas. Já que o garçom não a 

conhecia, fui até a mesa dela, me apresentei e pedi para ela posar para mim. 

Ela aceitou e marcamos um encontro no meu ateliê às 9 horas da manhã. Eu 

não dormi direito naquela noite. Me levantei ansioso, louco para começar o 

quadro, nem pude tomar café, de tão afobado.  No táxi comecei a fazer um 

esboço, pensando nos ângulos da figura, no jogo de luz e sombra, na textura, 

nos matizes... Nem notei que o motorista falava comigo.  Quando entrei no 

edifício, eu falava baixinho. O zelador tinha falado comigo e eu nem tinha 

prestado atenção. Aí, eu perguntei: o que foi? E ele disse: bom-dia! Nada 

mais do que bom-dia. Ele não sabia o que aquele dia significava para mim. 

Sonhos, fantasias e aspirações... Tudo iria se tornar real, enfim, com a 

execução daquele quadro. Eu tentei explicar para ele que a verdade era 

relativa, que cada pessoa vê a outra à sua maneira. Ele me chamou de 

lunático. Eu dei uma risada e disse: está aí a prova do que eu disse. O 

lunático que você vê, não existe. Quando eu pude entrar, dei de cara com 

aquela velha mexeriqueira. Entrei no ateliê e comecei a preparar a tela e as 

tintas. Foi quando ela chegou. Estava com o mesmo vestido da véspera e 

explicou que passara a noite em claro, numa festa. Aí eu pedi que sentasse 

no lugar indicado e que olhasse para o alto, que imaginasse inocência, 

sofrimento... que... Aí ela me enlaçou o pescoço com os braços e disse que eu 

era simpático. Eu afastei seus braços e perguntei se ela tinha bebido. Ela 

disse que sim, que a festa estava ótima, que foi pena eu não ter estado lá e 

que sentiu minha falta. Enfim, que estava gostando de mim. Quando ela me 

enlaçou de novo eu a empurrei e ela caiu no divã e gritou. Nesse instante a 

faxineira entrou e saiu berrando: Assassino! Assassino!  

A loura levantou-se e foi embora. Antes, me chamou de idiota. Então, eu 

suspirei e disse: ah, minha Madona!   -  Autor desconhecido  
 
Fonte: http://www.ensinoreligioso.seed.pr.gov.br/arquivos/File/simposio2011/caso_miguel.pdf 
(Fonte: Miranda, Simão. Oficina de grupos para empresas, escolas e grupos comunitários. 
Campinas, SP: Papirus, 1996.) 
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ATIVIDADE II - Diante do caso apresentado, em grupo, relatem ó que é 
necessário para ser um bom educador observador. 

 

ATIVIDADE III - Desenvolver um Roteiro de Observação 

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná 

através do Departamento de Educação Especial e 

Inclusão Educacional, área dos Transtornos Globais 

do Desenvolvimento elaborou um roteiro de 

observação no contexto escolar para orientar os 

educadores nas suas observações com alunos que apresentam sinais de risco 

no desenvolvimento psíquico, ou possível transtorno mental. Baseado nas 

informações do texto “Causas e fatores de risco no desenvolvimento 

psíquico” e no roteiro abaixo, elaborem em grupo um roteiro que pode ajudar o 

educador a direcionar a observação dos alunos em questão. 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  

E INCLUSÃO EDUCACIONAL 

 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

I -  QUEIXA PRINCIPAL: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

II - CONTATO: 

Primeiro contato (como chegou, com quem chegou e quais as primeiras reações): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Contato Físico: (   ) Aceita          (   )  Evita         (   ) Frequentemente tem aversão ao toque          

                         (   ) Tem interesse pelo outro     (   ) Exige proximidade                

Tem uma forma específica de entrar em contato? ____________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Contato visual: (   ) Mantém contato      (   ) Evita olhar                (   ) Olhar de soslaio 

                           (   ) Olhar vazio              (   ) Olhar expressivo 

Tipo de contato: (   ) Espontâneo                 (   ) Precisa ser estimulado 

                           (   ) Provoca desânimo       (   ) Provoca afastamento 

 

III - MANIFESTAÇÕES COMPORTAMENTAIS: 

(   ) Movimentos contínuos e repetitivos não funcionais (balanceios do corpo, mãos na boca, 

esfregar as mãos, dar rodopios). 

(   ) Comportamentos bizarros (manipular, comer, lamber e cheirar objetos 

inapropriadamente e fora de propósito) 

(   ) Posturas corporais inadequadas e bizarras          

(   ) Tiques faciais e corporais 

(   )  Inquietação motora 

(   ) Lentidão motora 

(   ) Hipotonia motora 

(   ) Comportamentos de desafio e oposição 

(   ) Comportamentos de desatenção e retraimento 

(   ) Medos excessivos 

(   ) Comportamentos maliciosos, vingativos e destrutivos 

(   ) Destruição de propriedade alheia 

(  ) Foge da escola e recusa em ir para a aula 

 

IV - RELACIONAMENTO:   

(   ) Mostra-se reservado                           (   ) Busca o outro apenas para satisfazer 

necessidades 

(   ) Isola-se ensimesmado                       (   ) Isola-se percebendo o ambiente 

(   ) Demonstra reações                            (   ) Busca conforto quando em sofrimento 

(   ) Respeita regras e ordens                   (   ) É aceito pelos colegas 

(   ) Faz uso de hábitos de polidez            (   ) Sabe esperar sua vez para falar 

(   ) Realiza as tarefas de casa                 (   ) É participativo 

(   ) Reação agressiva com o outro frente a limites e regras 

(   ) Dificuldade em lidar com a frustração 

Relacionamento com os professores: _________________________________________ 
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Relacionamento com os colegas:_____________________________________________ 

 

V - PARTICIPAÇÃO:  

(   ) Participa das atividades em grupo                          (   ) Insiste em seguir rotinas  

(   ) Precisa ser estimulado a participar                         (   ) Finaliza as atividades 

(   ) Necessita de ajuda na execução de atividades      (   ) É criativo 

(   ) Concentra-se nas atividades por tempo razoável   (   ) Não mostra ou aponta 

(   ) Não termina as atividades                                       (   ) Não demonstra interesse 

 

VI - HUMOR: 

(   ) Apático                          (   ) Sinais de ansiedade 

(   ) Alteração de humor       (   ) Auto-agressividade 

(   ) Heteroagressividade      (   ) Intolerância e sofrimento frente a mudanças ambientais 

(   ) Carência de sorriso social e/ou expressões faciais inapropriadas 

 

VII - DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR: 

Motricidade ampla: ________________________________________________________ 

Motricidade fina: __________________________________________________________ 

Percepção espacial: _______________________________________________________ 

Percepção temporal: _______________________________________________________ 

Percepção visual: _________________________________________________________ 

Percepção auditiva: _______________________________________________________ 

Consciência corporal: ______________________________________________________ 

 

VIII - DESENVOLVIMENTO COGNITIVO: 

Brincar:  

(   ) Acompanha deslocamento de objetos                 (   ) Monta cenas com brinquedos 

(   ) Percebe uma cena montada com brinquedos      (   ) Utilização do “faz-de-conta” 

(   ) Capacidade de imitação (exagerada)                   (   ) Atribui estados mentais a outros 

(   ) Utilização de representações gráficas 
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Linguagem: (comunicação) 

(   ) Escrita                                              (   ) Compreende expressões faciais dos outros 

(   ) Comunicação não verbal              (   )  Apresenta expressões faciais  

(   ) Comunicação verbal                      (   )  Comunica-se com clareza e sequência lógica        

(   ) Seu vocabulário e linguagem são adequados para a sua idade 

 

Memória visual: ___________________________________________________________ 

Memória auditiva: _________________________________________________________ 

Atenção: ________________________________________________________________ 

Compreensão: ___________________________________________________________ 

 

Formação do conceito:    (   ) Define objetos                     (   ) Define situações 

                  (  ) Nomeia        (   ) Reconhece absurdos          (  ) Uso adequado de palavras 

 

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Informações fornecidas por 

_________________________________________________ 

 

Data ____/____/_____ 

 

Nome completo:___________________________ 

 

Assinatura:_______________________________ 

 



 

56 
 

UNIDADE III – ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO E PROMOÇÃO EM 

SAÚDE MENTAL 

 

 
Figura 32: Saúde mental 
Fonte: http://eportuguese.blogspot.com.br/2013/10/10-de-outubro-dia-mundial-da-saude.html 

 

 

1. Estratégias de intervenção 

2. Prevenção e promoção em saúde mental 

3. Encaminhamentos e rede de apoio 
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1- ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO 

 
Figura 33: Caminhos 

Fonte: http://www.negociosdefamilia.com.br/2013/04/saber-educar-no-tempo-livre-faz-

parte.html 

 

 Trataremos nesse módulo sobre algumas estratégias possíveis de 

intervenção junto aos alunos que apresentam algumas alterações significativas 

no comportamento, podendo ou não causar prejuízo na aprendizagem. 

1.1. Sugestões de Intervenção 

 Segue abaixo parte do texto: ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO - 

do Projeto Escola Viva – Garantindo o acesso e permanência de todos os 

alunos na escola - Alunos com necessidades especiais. Este texto apresenta 

algumas sugestões que podem contribuir para que o educador consiga 

desenvolver de forma mais efetiva seu trabalho junto aos alunos. Lembrando 

sempre que, ‘cada caso é um caso’, devendo assim se levar em conta que nem 

sempre a mesma estratégia aplicada a um determinado aluno, pode ser 

adequada para os demais alunos. 

“As estratégias de intervenção incluem os diferentes tipos de terapia 

sociológica e de tratamentos médicos (tais como terapia fenomenológica, 

ludoterapia, psicoterapia de grupo, terapia comportamental, terapia familiar e 

conjugal e terapia medicamentosa), tanto para a criança, como para seus pais, 

bem como diferentes ações educacionais, implementadas na sala de aula, e 

nas demais instâncias da unidade escolar. 

Vamos abordar mais especificamente as ações da área pedagógica, por 

serem as de implicação direta para o trabalho do professor na sala de aula. 

Algumas dicas podem ser úteis ao professor as quais se referem a 

adaptações organizativas que podem auxiliar em sala de aula. 
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1. É importante que o professor estabeleça claramente, com os alunos, 

os limites necessários para a convivência num coletivo complexo. 

2. É fundamental que seja identificada a forma mais adequada de 

comunicação para cada aluno, de forma a permitir que ele trabalhe com 

compreensão, com prazer e com a maior autonomia possível. 

3. É importante que o ensino seja individualizado, quando necessário, 

norteado por um Plano de Ensino que reconheça as necessidades 

educacionais especiais do aluno e a elas responda pedagogicamente. 

4. É importante que o aluno possa, sempre que possível, relacionar o 

que está aprendendo na escola, com as situações de sua própria vida. 

5. É importante, também, que as atividades acadêmicas ocorram em um 

ambiente que por si só seja tenha significado e estabilidade para o 

aluno. 

6. A previsibilidade de ações e de acontecimentos pode diminuir em 

muito a ansiedade do aluno que apresenta comportamentos não 

adaptativos. Assim, é importante que o professor estruture o uso do 

tempo, do espaço, dos materiais e a realização das atividades, de forma 

a diminuir ao máximo o caos que um ambiente complexo pode 

representar para esse aluno. 

 

 Além das providências organizativas, o professor que recebe em sua 

classe um aluno que apresenta esses comportamentais pode ter, como 

necessário, fazer adaptações em três áreas: 

• Programas voltados para o comportamento de sala de aula 

• Programas voltados para o ensino de habilidades de convivência social 

• Programas voltados para a educação acadêmica 

. 

Hardman et al (1993) sugerem ao professor alguns cuidados básicos a 

serem adotados, no processo de buscar formas eficientes de gerenciar seu 

ensino em salas de aula. 

1. Discutir sempre com a equipe técnica a busca de estratégias que 

sejam efetivas e realistas para o caso em questão. 
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2. Pedir ajuda a profissionais da equipe técnica sempre que necessitar 

de apoio, ou se sentir inseguro. 

3. Cooperar com os pais, usando na sala de aula os mesmos 

procedimentos recomendados pelos terapeutas e usados em casa 

(quando a família é participante do processo de intervenção).  

 

Estes cuidados são básicos e podem se somar aos demais descritos a 

seguir. 

No intuito de desenvolver comportamentos desejáveis para uma 

participação construtiva nas atividades da sala de aula, os autores Lewis & 

Doorlag (1991, pp. 298-299) sugerem inúmeros procedimentos, voltados para 

condutas específicas. 

No caso, por exemplo, do aluno que apresenta hiperatividade verbal, 

falando em voz alta constantemente, fazendo comentários irrelevantes, 

discutindo provocativamente com o professor e com colegas, numa freqüência 

elevada, os autores recomendam, dentre várias outras estratégias, que o 

professor estabeleça claramente com os alunos da sala, as regras de 

participação verbal na aula. O professor pode, por exemplo, exemplificar os 

níveis vocais aceitáveis, bem como os inaceitáveis (gritos, fala muito intensa). 

O professor deve ensinar essas regras, dando oportunidades dos alunos 

praticarem o desejável, e apresentando, a eles, um feedback sobre sua 

adequação. Sugerem, também, que o professor deixe o aluno saber 

claramente quando seu comportamento está sendo cooperativo e desejável 

(gosto quando você levanta a mão antes de falar!).  

Em casos de hiperatividade física, por outro lado, os autores sugerem, 

dentre outros procedimentos, que se converse claramente sobre o problema, e 

suas conseqüências para o andamento da aula. Que se estabeleçam, também, 

regras claras sobre a forma desejável de comportamento. Que se registre o 

tempo máximo que o aluno consegue ficar envolvido com diferentes atividades, 

e seja dele solicitado um aumento gradativo de tempo de permanência na 

atividade (30 segundos, depois 1 minuto, depois 1 minuto e 30 segundos, e 

assim por diante...). A cada sucesso ou seja, a cada nova meta estabelecida 

com o aluno e por ele alcançada, que o feito seja comentado elogiosamente. 

Sugerem, também, que se favoreçam oportunidades para que o aluno se 
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movimente pela classe, ou para outros locais na escol Outra sugestão, ainda, é 

a de antecipar a movimentação do aluno, encaminhando-se para perto dele, 

quando prestes a sair de sua carteira. 

Quanto a programas voltados para o desenvolvimento de padrões 

saudáveis de interação social, os autores sugerem (p. 300), dentre outros 

procedimentos: 

 

• Que se forneça aos alunos exemplos de comportamentos não 

agressivos, que podem ser utilizados em situações que poderiam levar à 

agressão. 

• Usar o role-playing1 para simular tais situações e permitir que os alunos 

exercitem criticamente os diferentes padrões possíveis. 

• Ensinar aos alunos respostas aceitáveis e adequadas a ataques físicos 

e/ou verbais. Lembram que os alunos necessitam ter um leque de 

alternativas comportamentais disponíveis para delas se utilizar na 

situação do inesperado. Se ele nunca exercitou nenhuma, a tendência é 

de agir de forma semelhante àquela com que foi atacado! 

• Reconhecer explicita e elogiosamente os alunos que substituem 

respostas agressivas por comportamentos desejáveis, não agressivos. 

• No caso de alunos que se mostram retraídos, alheios ao ambiente 

social, é importante encorajar a interação social de colegas com eles. É 

importante ressaltar que os colegas é que inicialmente devem ser 

incentivados e elogiados pelas iniciativas, pois qualquer pressão para 

interação, feita sobre um aluno retraído, pode aumentar esse retraimento. 

• Sugerem, ainda, para esses casos, que se procure designar o aluno 

para realizar uma atividade ou projeto em um grupo, dando a ele tarefas 

específicas que exijam a cooperação. 

• Parear o aluno retraído com um parceiro mediador, um tutor mais velho 

ou um adulto voluntário, de forma que estes possam lhe oferecer modelos 

adequados de participação, e que o aluno possa ser positivamente 

beneficiado quando apresentar comportamento semelhante. 

Já Hardman et al (1993) sugerem também: 

                                                           
1 Role-playing - técnica de representação de papéis, em grupo. 
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• Ensinar comportamentos sociais adequados específicos para todas as 

crianças como, por exemplo, estabelecer contato visual, manter contato 

visual, responder a contatos verbais, iniciar contatos verbais, seguir 

instruções, responder a cumprimentos, cumprimentar pessoas por 

iniciativa própria, usar formas socialmente adequadas para manifestar 

raiva, etc. 

• Discutir a conduta indesejada com os demais alunos, buscando 

promover, com eles, a compreensão do fenômeno, bem como a 

compreensão de como se relacionar construtivamente com ele. 

• Estabelecer, juntamente com os alunos, padrões de conduta para a 

convivência coletiva, bem como a definição de consequências para o 

cumprimento ou o descumprimento do acordado pelo grupo. 

• Procurar desenvolver uma relação positiva com o aluno que apresenta 

conduta não adaptativa, recebendo-o sempre com simpatia, batendo papo 

com ele em momentos apropriados, reconhecendo explicitamente seus 

ganhos e avanços (por menor que sejam), e procurando identificar seus 

interesses e motivações. 

• Estabelecer a cooperação dos demais alunos em atividades de 

treinamento de habilidades sociais, de monitoramento profissional e de 

monitoramento acadêmico. 

• Recorrer à assistência de membros da equipe técnica e de outros 

profissionais da comunidade, no caso de situações de crise, buscando o 

suporte necessário para administrá-las. 

• Estabelecer a normatização de procedimentos a serem rapidamente 

adotados, para lidar eficientemente com comportamentos particularmente 

difíceis. 

• Orientar aos demais alunos sobre como agir para gerenciar o 

relacionamento com colegas que apresentam condutas não adaptativas, 

ensinando-os como responder a situações específicas. 

• Estimular o aluno que apresenta essas condutas, a se envolver em 

todas as atividades cívicas, artísticas, esportivas e sociais da escola, 

juntamente com os demais colegas. 
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 Já no que se refere a programas que visam ensinar habilidades e hábitos 

eficientes de estudo (atenção concentrada, habilidades de organização do 

estudo e o aumento da eficácia do aluno em suas atividades de estudo), Lewis & 

Doorlag (1991) também sugerem vários procedimentos interessantes: 

 

• Usar sempre um mesmo sinalizador, uma dica que chame a atenção dos 

alunos, antes de lhes apresentar uma informação verbal importante 

(“Escutem! Prontos?” ou “Está na hora de começar!”). 

• Agrupar os alunos em formato de semicírculo, ou de U, para favorecer 

que todos possam manter contato visual com o professor. 

• Usar a proximidade física para encorajar a atenção dos alunos. 

• Reduzir a previsibilidade de suas ações, variando a forma de 

apresentação das lições. 

• Arranjar áreas de trabalho individual, nas quais hajam poucas 

oportunidades de distração, sejam elas visuais ou auditivas. 

• Ajudar seus alunos a organizar seu horário, suas atividades na sala de 

aula, seu material de trabalho, sua carteira, etc. 

• Apresentar orientações para as tarefas tanto verbalmente, como por 

escrito. 

• Iniciar o ensino da organização do trabalho, com orientação de poucos 

passos. Aumentá-los gradativamente. 

• Apresentar modelos aos alunos sobre como se organizar no trabalho. 

• Encorajar os alunos a pensar antes de falar, exercitando com eles um 

“tempo de pensar” de 5-10 segundos, antes de apresentar uma resposta. 

A este mesmo respeito Hardman et al (1993) sugerem: 

• Estimular o desenvolvimento de habilidades de auto-gerenciamento para 

todos os alunos da sala. 

• Estabelecer, sempre com clareza e objetividade, os horários, as rotinas 

de sala de aula, as regras e o sistema de consequênciação, para todos os 

alunos da sala. 

• Usar estratégias de aprendizagem cooperativa para promover a 

aprendizagem de todas as crianças e o desenvolvimento de relações 

positivas entre elas. 
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• Criar um ambiente social e de aprendizagem que seja acolhedor e dê 

suporte para o aluno 

• Apresentar orientações para as tarefas tanto verbalmente, como por 

escrito. 

• Iniciar o ensino da organização do trabalho, com orientação de poucos 

passos. Aumentá-los gradativamente. 

• Apresentar modelos aos alunos sobre como se organizar no trabalho. 

• Encorajar os alunos a pensar antes de falar, exercitando com eles um 

“tempo e pensar” de 5-10 segundos, antes de apresentar uma resposta. 

 

A este mesmo respeito Hardman et al (1993) sugerem: 

• Estimular o desenvolvimento de habilidades de auto-gerenciamento 

para todos os alunos da sala. 

• Estabelecer, sempre com clareza e objetividade, os horários, as rotinas 

de sala de aula, as regras e o sistema de conseqüenciação, para todos 

os alunos da sala. 

• Usar estratégias de aprendizagem cooperativa para promover a 

aprendizagem de todas as crianças e o desenvolvimento de relações 

positivas entre elas. 

• Criar um ambiente social e de aprendizagem que seja acolhedor e dê 

suporte para o aluno. 

 

Lewis & Doorlag (1991) apresentaram, ainda, uma importante relação de 

questões que devem ser consideradas antes de se definir pela implementação 

de uma determinada estratégia de intervenção (p. 296), para as quais as 

respostas são de grande importância, já que sinalizam, de antemão, as 

possibilidades de sucesso desse trabalho. 

1. Esta intervenção é possível de ser implementada na sala de aula? 

2. Como é que os dados serão coletados? 

3. A coleta de dados pode ser feita regularmente? 

4. O aluno tem, em seu repertório, os comportamentos que são pré-

requisitos para aquele que se pretende ensinar? 

5. Se não os tem, eles também devem ser ensinados? 
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6. O aluno apresenta algum comportamento perigoso que exija 

eliminação ou remediação imediata? 

7. Se não, das intervenções que estão sendo pensadas, qual é a 

considerada mais positiva e a menos invasiva? 

8. Como os estudantes podem ser envolvidos no programa de 

intervenção? Eles podem monitorar o processo? Podem fazer os 

registros? Podem ajudar a desenvolver contratos de contingências? 

Podem servir de modelo para os demais alunos? 

9. Que eventos são motivadores (reforçadores) para o aluno a quem o 

programa se destina? É possível usar esses estímulos na sala de aula? 

10. Que recursos são necessários? A intervenção exige tempo do 

professor? Este vai precisar de um auxiliar? Será necessário usar 

estímulos motivadores (reforçadores)? Estes estão disponíveis na 

unidade escolar? 

11. Que outros fatores devem ser considerados? Há necessidade de 

outras adaptações, tais como a de re-organização do espaço, a re-

organização do modo de agrupamento dos alunos, o uso de estratégias 

metodológicas alternativas? 

12. Que critérios serão utilizados para se determinar o sucesso ou o 

fracasso do programa? 

13. No caso do programa falhar, que intervenções alternativas podem 

ser adotadas? 

Em síntese:  

O professor não pode trabalhar sozinho. Ele tem, sim, que fazer a 

sua parte, que é perceber o problema, observá-lo, descrevê-lo, descrever 

as contingências que o cercam, discutir com os profissionais da equipe 

técnica, com o diretor da unidade, acompanhar os procedimentos de 

encaminhamento para profissionais especializados, buscar estratégias 

pedagógicas diversificadas, implementá-las, monitorar seu efeito, 

reajustar sua prática pedagógica, buscando orientação e o suporte dos 

profissionais especializados.  

Mas ele precisa, essencialmente, do suporte institucional 

sistemático, formal e regularmente a ele disponibilizado na unidade 

escolar e no sistema mais amplo de ensino, onde seu trabalho se efetiva.” 
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Fonte: Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, C3272002, Série 2 - 

(p. 19 a 29) 

Acesso www.dominiopublico.gov.br/.../DetalheObraDownload.do?select 

 

1.2. Apresentando alternativas e caminhos 

 

Marchesi (2006), apresenta algumas 

estratégias psicológicas e educativas. Ele 

comenta que não existem soluções 

mágicas, as vezes a situação de conflito é 

tão tensa que escapa às possibilidades dos 

educadores, mas existem algumas 

estratégias que ajudam a dirimir a situação, 

que devem ser articuladas em três níveis 

interdependentes: Clima da escola: faz-se necessário criar um clima de 

convivência, e algumas normas discutidas entre todo o sistema, ou seja, com 

os alunos, funcionários, professores, pais, entre outros. Ambiente da sala de 

aula: os educadores devem favorecer a comunicação com os alunos. 

Relações com os alunos “problemáticos”, conhecer as técnicas para 

canalizar as condutas disruptivas ou seja, condutas que rompem com o 

estabelecido, inapropriadas, e ter habilidade para lidar com condutas 

desafiantes de determinados alunos. 

 O mesmo autor acima citado aponta estratégias que considera mais 

adequadas sobre as quais os educadores devem refletir: 

 

  

 
Figura 34: Escolha de caminho 
Fonte:http://valepublicitando.com/?cat=4
56 

http://www.dominiopublico.gov.br/.../DetalheObraDownload.do?select
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Figura 35: Estratégias em sala de aula 
Fonte: http://curriculoescolarnodiaadia.blogspot.com.br/ 

 

Atitudes e habilidades dos professores: Ter expectativas realistas mas 

elevada dos alunos, compreender as possíveis causas e efeitos dos 

comportamentos que apresenta, por que surge, quando, quem os apoia, o que 

a reforça, entre outros, que achar necessário, o que ele quer dizer, demonstrar 

com esse comportamento, reflexão e colaboração compartilhada entre 

professores sobre como encontrar a solução mais adequada, ter equilíbrio 

emocional e apropriada para garantir uma resposta adequada diante do 

comportamento inadequado dos alunos, transmitir confiança, ser capaz de 

expressar o que os alunos sentem e ainda expressar os próprios sentimentos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Falta de equilíbrio emocional 

Fonte:http://tranversaldotempo.blogspot.com.br/2011_11_01_archive.html 

 

Reação aos desafios dos alunos -  Administrar os conflitos em sala de aula é 

difícil e se os alunos percebem que estamos descontrolados é bem complicado 

conseguir dar uma resposta certa para a reação inadequada, manter o controle 

é um desafio, pois não há receitas prontas para essas situações, mas algumas 

sugestões como: mostrar calma, avaliar o conflito com a turma sobre o 

ocorrido, lembrá-los das normas estabelecidas e aplicá-las com os alunos 

provocadores. Convêm falar com esses alunos de forma individualizada, 
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buscando conhecer as razões, as intensões, suas queixas, suas dificuldades, 

que levaram a apresentar esse comportamento, e assim fazer combinados com 

alguns compromissos futuros, sobre sua atitude, sua dedicação ao estudo, o 

seja que seria benéfico para sua melhoria. O professor deve acompanhar o 

compromisso firmado, e se esforçar para proporcionar ao aluno o que 

necessita e não só o que ele merece. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Comportamento 

Fonte: //www.educacaoadventista.org.br/blog/7/universo-educacao/159/blog.php 

 

Elaboração e controle de normas - Para elaborar o conjunto de normas de 

convivência e de relação, faz-se necessário contar com a participação dos 

alunos, que opinem e avaliem as razões que se estabelecem para 

determinadas normas e possíveis sanções e ao não cumprimento das mesmas. 

É importante assegurar para que todos os alunos conheçam as normas e quais 

as regras estabelecidas e quais as razões para mantê-las. Deve existir alguns 

critério para aplicar as normas, entre uma delas que vale a pena destacar é em 

relação a forma de se aplicar as sanções, que devem ser orientadas para a 

mudança da conduta e não para envergonhar ou lesar a auto estima do aluno. 

 

 

 

 

 

Figura 38: Aluno 

Fonte: https://www.facebook.com/grupoindisciplinaescolar– 

 

O contrato  com o aluno - Há de se estabelecer um acordo com o aluno sobre 

seu comportamento, onde deve-se incluir reforços positivos pelo cumprimento 
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do mesmo, baseados em seu interesse e gostos, como: tempo no computador, 

passeios, entre outros, e as sanções pelo não cumprimento, que deve ser 

revisado constantemente que seriam a privação dessas atividades e/ou que 

reparem os danos causados, regulando assim o comportamento dos alunos, 

respondendo as suas necessidades básicas de reconhecimento social e 

autoestima pessoal. Que o aluno se sinta valorizado pelos adultos e por seus 

colegas através de comportamentos aceitáveis. 

 
Figura 39: Sala de aula 

Fonte:http://www.livrosepessoas.com/2014/06/25/professor-brasileiro-gasta-20-do-tempo-de-aula-

com-indisciplina/ 

Administração das disputas - Habitualmente acontecem brigas entre alunos 

que acabam interferindo na aprendizagem e no clima de convivência em sala 

de aula. A rapidez na intervenção é importante antes que o confronto se 

estabeleça. O professor deve solicitar calma e fazer a escuta de ambos os 

lados de forma objetiva, ouvir todos os argumentos, avaliar e apontar os 

comportamentos adequados, sem culpar ninguém. Uma das técnicas sugeridas 

é a mediação, onde se seleciona algumas pessoas da escola que atuem como 

mediadores quando surgem conflitos entre alunos ou entre professores e 

alunos, que servem de intermediários na busca da comunicação entre os pares 

e assim encontrar uma solução para os problemas através do diálogo e de 

acordos.  

 
 
 
 

 
 
 

Figura 40: Colegas 

Fonte: biomedicinaemacao-unip.blogspot.com.br/2011_08_01_archive.htmlajuda 
 

A força dos iguais – a problemática que os educandos com dificuldades 

afetivas ou de comportamento apresentam, pode ser minimizada quando 
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influenciados pelo grupo de iguais, quando integrados em grupos de trabalho, 

nas atividades recreativas, jogos com colegas ou ainda por um tutor (outro 

colega), canalizando assim seu comportamento e suas tensões emocionais. A 

oportunidade de estar com seus pares é uma boa para que se animem a 

estudar e se relacionar socialmente. As vezes faz-se necessário um 

treinamento em habilidades sociais para terem uma melhor condição e serem 

aceitos pelos demais colegas. 

 

Expressão das emoções – O desenvolvimento emocional dos alunos requer 

cuidado, assim como estabelecer um lugar específico, tempo e atividades em 

que o aluno possa demonstrar suas emoções com 

naturalidade. O Teatro e a expressão artística são 

algumas atividade que podem favorecer essa ação, 

funcionando como canalizador de emoções dos alunos. 

A conversa individual ou a organização de grupos de 

escuta onde os estudantes podem expressar seus 

sentimentos devem ser incentivadas.   

 
 

Figura 41: Máscaras 
Fonte-http://escolammjgpp.blogspot.com.br/2010/03/o-teatro-na-escola-muitas-sugestoes-
e.html 

 

Educação emocional e educação moral - A ligação entre as dimensões 

afetiva e pessoal e a moral se faz necessário, e a escola deve assumir o 

cuidado com o desenvolvimento 

de seus alunos, de suas 

experiências de aprendizagem, 

de sua autoestima, de sua 

sensibilidade e criatividade. 

Ajudar o aluno a ter 

responsabilidade e assumir sua 

própria vida, no cuidado consigo 

mesmo e com os demais, incorporando atitudes compassivas, solidárias e 

formando um juízo moral, se envolvendo em atividades altruístas, com princípio 

 

Fonte:http://blogdamimis.com.br/2014/02/26/redes-

de-solidariedade/– 

Figura 42: Mãos 
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éticos, buscando desenvolver atividades voluntárias em benefício da 

comunidade. 
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DESENVOLVA ESTA ATIVIDADE PARA AMPLIAR A COMPREENSÃO 

DO TEMA APRESENTADO. 

 

ATIVIDADE I- Faremos a leitura de um estudo de caso e em seguida em 

grupos, refletir e propor estratégias de intervenção para melhoria do 

comportamento e da aprendizagem do aluno em questão. 

Ringo está frequentando o 6º ano, tem idade de 12 anos, vem 

apresentando comportamentos de desatenção, não se envolve com a tarefa, 

anda de um lado para outro na sala, tem algumas feridas nos braços e pernas 

que fica cutucando até sair sangue, os demais alunos não querem ele nos 

grupos de trabalho, não para quieto na carteira, não demonstra interesse nas 

aulas, não tem amigos na escola, brinca muito.  É um menino alegre, 

descontraído, ajuda o pai no trabalho que tem uma revenda de motos, na qual 

onde é ele que faz toda a parte de notas fiscais. Os pais sempre muito 

solícitos, tratam o menino muito bem, não tem problemas com a família, 

sempre comparecem na escola, receberam orientações da pedagoga, já foi 

encaminhado para consultas médicas, mas até agora não conseguiram êxito 

nas propostas sugeridas. 

1. O que será que está acontecendo com esse aluno? 

2. Que estratégias vocês propõem para esse aluno? 

 

SUGESTÕES PARA APROFUNDAMENTO: 

FILME: Conrack um educador por excelência - 
www.youtube.com/watch?v=4JN3OIifwT 

LIVRO:  MARCHESI, A. O que será de nós os maus alunos. Porto Alegre: 
Artmed, 2006. 

__________. O bem estar dos professores. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

LIVRO: YUS, Rafael. Educação Integral: uma educação Holística para  

o sec. XXI. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
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2. PREVENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE MENTAL 

 

 
Figura 43: Crianças saudáveis 

Fonte: https://akilf.wordpress.com/tag/crianca/ 

 

 Vamos apontar nesse módulo alguns caminhos para prevenção e 

promoção em saúde mental que podem ser desenvolvidos no ambiente escola, 

conceituar e entender o que é saúde mental. 

  Segundo a Organização Mundial da Saúde em 2005 definiu saúde 

mental na infância e adolescência como: 

 

 [...] a capacidade de se alcançar e manter um funcionamento 
psicossocial e um estado de bem-estar em níveis ótimos. [...] Ela 
auxilia o jovem a perceber, compreender e interpretar o mundo que 
está em sua volta, a fim de que adaptações ou modificações sejam 
feitas em caso de necessidade [...] (World Health Organization, 2005). 

 

É no contexto da escola que se fazem relevantes as discussões também 

sobre Saúde Mental e Educação, levando em conta que, segundo Organização 

Mundial da Saúde - OMS, cerca de 10% das crianças e adolescentes 

apresentam algum tipo de doença psiquiátrica ou algum transtorno 

comportamental. Estes dados epidemiológicos justificam a importância da 

intervenção precoce nesta população, pois podem evoluir para: uso de drogas, 

transtornos de conduta, marginalidade, ou seja, a sociedade pode pagar um 

preço muito alto pela negligência aos cuidados com a saúde mental e 

emocional de nossas crianças. 
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Os cuidados à saúde mental da criança e do adolescente, é de 

fundamental importância, no sentido do desenvolvimento humano que é 

caracterizado por uma série de transformações física e psicológicas, que levam 

o sujeito a ter condições de estar e viver no mundo de forma produtiva e 

independente, e uma vez que a trajetória se torna cada vez mais complexa e 

desafiadora a medida que vão amadurecendo, faz-se necessário algumas 

abordagens preventivas e precoces. 

De acordo com Estanislau e Bressan (2014) dentre diversos pontos 

positivos das abordagens preventivas e precoce pode-se incluir: 

 

Beneficiam a todos, pois partem do princípio de que todos temos 
saúde mental e de que esta é um aspecto que deve ser cultivado por 
qualquer pessoa e não só por aqueles em maior risco de desenvolver 
um transtorno. 
Como o conhecimento atual é de que a grande maioria dos 
transtornos mentais tem início na juventude, intervenções precoces 
são estratégias ao favorecer a identificação precoce de problemas e 
transtornos.  
Ao contemplar estágios iniciais do desenvolvimento (mesmo com 
potenciais transtornos), intervenções precoces podem ser bastante 
efetivas mesmo com estratégias bem “mais simples” (como 
mudanças de hábitos, orientações aos pais, etc.). (ESTANISLAU E 
BRESSAN, p.38, 2014) 

 

Mahoney (2000), considera que a escola é um recurso indispensável ao 

desenvolvimento da criança pois influencia toda sua personalidade. No 

ambiente escolar a criança demonstra uma transformação em sua forma de 

pensar e de agir. Antes de entrar nela, os conhecimentos são assimilados de 

modo espontâneo, a partir da experiência direta da criança. Para o aluno, a 

escola funciona como um dos lugares de organização de normas e regras 

sociais, exigindo da criança vários ajustamentos motores, afetivos e cognitivos, 

favorecendo o surgimento de um sujeito com a possibilidade de falar sobre si 

mesmo, reconhecendo o seu papel na escola, na família e na sociedade.  

A seguir veremos um recorte do artigo: O PAPEL DA ESCOLA NA 

EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE MENTAL de Sandra Francesca 

Conte de Almeida  

Em se tratando de saúde mental e, especificamente, do papel da instituição 

escolar, prefiro adotar o termo promoção à saúde mental, ao invés de prevenção, 
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em função das implicações ideológico-práticas e das contradições que a análise do 

termo permite inferir. 

Vou me referir aos estudos de Gonzalez Rey (1992), sobre personalidade e 

saúde, para situar o que neste contexto se entende por saúde e saúde mental. 

A saúde é um processo e não um produto a ser alcançado, segundo 

prescrições e normas previamente determinados. Trata-se de um processo 

complexo, um processo qualitativo, que supõe o funcionamento integral do 

organismo, nos seus aspectos somático e psíquico, cuja integração forma uma 

unidade e onde o prejuízo sobre um aspecto atua, necessariamente, sobre o outro. 

A saúde, portanto, deve ser conceitualizada levando-se em conta o nível individual, 

pois "a saúde humana (...) manifesta a vitalidade alcançada por uma população ou 

um indivíduo para o desenvolvimento de suas capacidades biológicas, psicológicas e 

sociais" (Aldereguía Henríquez, apud Gonzalez Rey, 1992, p.10).  

Segundo Gonzalez Rey (1992), o conceito de saúde deve considerar os 

seguintes aspectos: 

a) a saúde não pode ser identificada como um estado de normalidade, pois a 

nível individual é um processo único e irrepetido, com manifestações próprias. A 

saúde não é uma medida, é uma integração funcional que, a nível individual, pode 

ser alcançada através de múltiplas alternativas;  

b) a saúde não é um estado estático do organismo. É um processo que se 

desenvolve constantemente, do qual participa, de forma ativa e consciente, o 

indivíduo, na qualidade de sujeito do processo;  

c) na saúde se combinam, estreitamente, fatores genéticos, congênitos, 

somatofuncionais, sociais e psicológicos. A saúde é uma expressão 

plurideterminada e seu curso não se decide pela participação ativa do homem; este 

é apenas um dos elementos que intervém no desenvolvimento do processo, pois 

muitos dos fatores de saúde são alheios ao esforço volitivo do homem;  

d) a expressão sintomatológica da enfermidade é resultante da estabilidade 

das funções e mecanismos que expressam o estado de saúde. 

Nestes aspectos incluo a observação de que o sujeito participa do seu 

processo de saúde, não somente de forma ativa e consciente, mas também de 

forma inconsciente, pois, como já foi dito, as funções somáticas e psíquicas2 

formam uma unidade indissolúvel e se afetam mutuamente. 

A saúde é, ao mesmo tempo, um processo humano individual, que tem a ver 

com a subjetividade do sujeito, em particular, mas que não deixa de ser afetado 

pelas condições sociais, culturais e históricas da sociedade. Assim é que as noções 

de saúde e de doença, no âmbito de sua sintomatologia, de suas manifestações e 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1415-71281998000100015&script=sci_arttext#back2
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exigências, têm mudado qualitativamente conforme o desenvolvimento dos valores 

culturais da sociedade. 

Seguindo esta linha de raciocínio, trata-se de uma tarefa árdua conceituar 

saúde mental. Isto porque entramos em campos que se imbricam, de tal forma, 

que qualquer esforço de teorização malsucedido pode engendrar, nas práticas 

sociais, equívocos de diferentes ordens e conseqüências. A saúde mental envolve os 

campos intra-individual, inter-relacional ou intersubjetivo e, ainda, o cultural, 

enquanto expressão de conhecimentos, valores e ideais postos pela civilização 

humana. Evito, deliberadamente, discutir a questão da saúde mental a partir de 

conceitos que se referem às normas, as mais diversas, ou aos conceitos que 

envolvem as noções de normal e patológico. Em O mal-estar na civilização, texto de 

1930, Freud aborda o tema do antagonismo irremediável entre as exigências 

pulsionais e as restrições impostas pela civilização. Da leitura deste texto pode-se 

concluir, com Freud, que a capacidade do homem, de amar e de trabalhar, quando 

realizada sem que uma exclua a outra, é um bom indicador de saúde mental. Este 

critério parece-me bastante satisfatório, pois articula, de forma excepcionalmente 

clara, desejo e atividade civilizacional.  

Encontramos ainda, na literatura, alguns indicadores de saúde mental ou de 

uma personalidade sadia que, além de incluírem a capacidade de amar e a 

capacidade para realizar um trabalho produtivo, incluem, também, outros 

indicadores, tais como a criatividade ou o potencial criador, a capacidade do eu para 

integrar experiências negativas, a abertura para novas idéias e para novas pessoas, 

a preocupação com o próprio eu, com outras pessoas e com o mundo natural, a 

aceitação da responsabilidade das próprias ações, a busca de transcender os efeitos 

determinantes e limitantes, na conduta, das incapacidades pessoais e das pressões 

sociais para o conformismo e a evitação do estresse desmedido (Gonzalez Rey, 

1992).  

Passo, agora, a discutir o papel da escola na prevenção à saúde mental ou, 

como prefiro me referir, as suas possibilidades e limites de atuação na promoção do 

bem-estar e da saúde dos sujeitos em situação de aprendizagem escolar.  

A relação que comumente as pessoas estabelecem entre educação e saúde 

mental, no sentido de que esta depende da primeira, é amplamente discutida em 

um trabalho escrito por Costa (1986). O autor analisa os esforços educativos 

dirigidos à prevenção das neuroses e condutas caracterológicas e conclui que "a 

educação psicológica não produz saúde mental mas reproduz, tão-somente, a 

ordem social" (p.64).  

A educação para a saúde mental supõe, necessariamente, a intenção de que 

seja propiciada às crianças uma boa educação, isto é, que lhes sejam transmitidos 
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conhecimentos psicológicos capazes de produzir uma boa saúde mental Ora, tanto 

o conceito de boa educação quanto o de saúde mental são apropriados 

individualmente e são, também, indiscutivelmente, atravessados pela cultura e 

pelas normas sociais. Entende-se, portanto, que as concepções de uma boa 

educação e de uma boa saúde mental serão as mais variadas, dependendo dos 

sistemas de representação, dos valores e dos ideais dos agentes educativos que 

estão encarregados de transmiti-las e das representações do grupo social no qual 

estão inseridos.  

Em trabalho anterior (Almeida, 1994), apontei que Freud, em 1900, em A 

interpretação dos sonhos, chama a atenção para o caráter repressivo da educação, 

sendo que esta função repressiva não se reduz a uma característica secundária, 

mas constitui a essência e a razão de ser da prática educativa. Isto porque cabe à 

educação a imposição de limites e de renúncia às pulsões sexuais. O ajustamento 

da vida pulsional à realidade social é, para Freud, obra da educação. O mal-estar na 

cultura, resultado das renúncias e do recalque das pulsões, é o preço que se paga 

para se viver em sociedade.  

Com a psicanálise, reconhecemos a impossibilidade radical de eliminação 

dos conflitos intrapsíquicos e de profilaxia das neuroses, pois não há como garantir 

uma boa educação que, por sua vez, garanta boa saúde mental ao sujeito.  

A própria natureza e objetivos das funções educativas, o caráter 

multideterminado do conceito de saúde mental e as implicações ideológico-sociais 

da ação preventiva permitem concluir que não é possível à escola se assegurar da 

tarefa de prevenir a doença mental. O que se pode, então, dela esperar, em termos 

de uma educação para a promoção do bem-estar e da saúde mental de seus 

alunos?  

Na minha opinião, não é pelo fato de a escola e seus educadores se 

confrontarem com o papel normativo e socializante da educação que o ato 

educativo, do ponto de vista da subjetividade do sujeito, perde a sua relevância. 

Sabe-se que as crianças não podem passar sem os adultos e que a condição 

humana de pertença a uma cultura, de apropriação e de identificação aos 

significantes do Outro, é necessária e inevitável, sob pena de que as experiências 

psíquicas vividas pelo sujeito não sejam jamais significadas e socialmente se 

tornem incomunicáveis.  

Acredito que existem experiências educativas mais ou menos patogênicas, 

mais ou menos promotoras de um certo estado de bem-estar que o sujeito humano 

almeja alcançar. As finalidades da educação, tanto quanto a sensibilidade subjetiva 

do mestre que as coloca em ato, no cotidiano de sua prática, têm efeitos os mais 

diversos, dependendo não somente da objetividade do objeto de conhecimento a 
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ser transmitido mas, sobretudo, das relações intersubjetivas e afetivas que se 

estabelecem entre aquele que ensina e aquele que aprende. "Essas influências 

afetivas recíprocas não se desenrolam unicamente num plano consciente; elas 

atuam em profundidade, de um modo inconsciente e sem que os indivíduos o 

saibam. (...) Entre o que a criança representa no inconsciente do adulto e o que 

este pode experimentar conscientemente, há muitas vezes uma considerável 

diferença" (Mauco, s.d., p.24).  

Por outro lado, as exigências sociais, que se impõem através da ação 

educativa, seja ela obra dos pais ou dos professores, são fundamentais na 

constituição do Supereu e, conseqüentemente, na constituição da instância do Ideal 

de Eu. Uma vez constituída esta instância, formada pela identificação ao Supereu 

dos pais (ou de seus substitutos), a tarefa essencial da educação terá sido 

cumprida?  

Acredito que sim. No entanto, o próprio Freud, em um momento de 

elaboração de sua teoria, expressou o desejo de que os educadores se 

familiarizassem com as descobertas da psicanálise e de que se abstivessem da 

tentativa de suprimir as pulsões pela força, pois a severidade dessas tentativas 

seriam danosas e inoportunas e levariam à produção de neuroses (Freud, 1913). 

Freud expressava, portanto, o desejo de encontrar um optimum de educação que 

causasse um mínimo de dano à criança, no sentido dos educadores evitarem 

atitudes educativas sistematicamente repressivas e prejudiciais à saúde mental. Ao 

invés de reforçar a tirania do Supereu, de projetar sobre a criança seu Ideal de Eu, 

levando para a relação educativa os avatares e vicissitudes de sua própria história 

pessoal fantasmática, o educador poderia orientar a sua ação e o seu desejo de 

ensinar procurando, continuamente, o optimum de educação que possibilite a 

sublimação das pulsões agressivas e perversas em direção a objetivos socialmente 

aceitos (Almeida, 1994). É certo que a sublimação é um processo psíquico 

inconsciente. Mas a repressão das pulsões, enquanto resultante de exigências e 

vontade deliberada do educador, pode ser minimizada ou "prevenida". Para Aragão 

(1994), "a educação não deveria dar à criança a impressão de que todos os 

impulsos são perigosos" (p.38). Os educadores que se empenharem na realização 

dessa tarefa irão se confrontar com uma difícil missão, pois esta requer muito mais 

recursos pessoais do que materiais ou metodológicos.  

Tomo a liberdade de citar algumas passagens da obra de Mauco (s.d.), sobre 

a relação professor-aluno. "(...) a qualidade das relações humanas é função do grau 

de maturação afetiva, e essa maturidade não se pode atingir enquanto o indivíduo 

estiver fixado a modos arcaicos de comportamento em que dominam captação e 

posse. (...) Para que esta relação leve à maturidade - e seja portanto educativa - é 
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preciso que os próprios educadores tenham atingido o estado de adulto, ou seja, 

que sejam capazes de relações genitais satisfatórias. Qualquer ação educativa deve 

ser afirmação dessa superioridade do adulto, que se torna um modelo a imitar e 

com o qual são possíveis as trocas fortalecedoras da criança. (...) o educador que 

responde subjetivamente e, logo, captatoriamente, ou de uma maneira agressiva à 

criança, regressa ao seu nível. (...) Colocar-se no lugar da criança para 

compreendê-la não significa alienar-se nela, mas manter a distância que facilita a 

compreensão objetiva da criança e ajuda o educador no seu próprio domínio" (p. 

193-194).  

Neste sentido, consciente das dificuldades que se colocam para o educador, 

parece-me perfeitamente compreensível que Freud tivesse expressado o desejo de 

uma "educação psicanaliticamente esclarecida" (Freud, 1913), e houvesse 

recomendado uma formação psicanalítica e até mesmo uma análise pessoal aos 

educadores. Isto não o impediu, todavia, de alertar para o fato de que "o trabalho 

de educação é sui generis: não deve ser confundido com a influência psicanalítica e 

não pode ser substituído por ela" (Freud, 1925, p. 342).  

Se a escola não tem como assumir a tarefa de garantir a saúde mental do 

aluno, pois não há nenhuma possibilidade de assegurar uma educação cujos efeitos 

sejam previsíveis, ela pode, no entanto, se esforçar para reconhecer, no aluno, um 

sujeito desejante, um sujeito a quem se atribui o direito à palavra e o direito de 

expressar emoções, afetos e angústias. O professor que se vê alvo das 

identificações e da transferência do aluno reage, a estas moções, segundo a sua 

sensibilidade, a sua formação e, sobretudo, em função de seu desejo inconsciente. 

Pode projetar no aluno suas próprias fantasias e seu Ideal de Eu e enveredar por 

embates e rivalidades imaginários, que alienam e subjugam o desejo da criança ao 

desejo inconsciente do professor. Pode, inversamente, articular as moções infantis 

ao nível da linguagem simbólica, permitindo à criança expressar, pela palavra, seus 

desejos, conflitos e tensões.  

O reconhecimento da angústia, da falta e do conflito, inerentes ao sujeito 

humano, pode auxiliar o educador a reduzir suas esperanças educativas 

(megalomaníacas) e a melhor compreender e a aceitar os limites de sua própria 

ação (Aragão, 1994).  

Para que a escola e o educador cumpram uma função continente, capaz de 

abrigar e de conter, no seu interior, as múltiplas, surpreendentes e conflitantes 

manifestações do desejo infantil, há de se reconhecer que o que a criança deseja é 

ser amada. E é pela palavra e pelo desejo do Outro que a criança se reconhecerá e 

espera ser reconhecida.  
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Apesar de Freud ter se referido à educação como uma tarefa impossível, não 

o vejo como "antipedagogo", mas, antes, como um crítico implacável da pedagogia 

tradicional "ortopédica". Como a psicanálise não ensina verdade alguma, a não ser 

a verdade do sujeito, quando esta se faz palavra, a ordem simbólica, que faz do 

sujeito um efeito do significante, permite-me concluir que Freud, com seus 

ensinamentos e com sua palavra, oferece aos educadores ocasião para reflexão 

sobre os fundamentos e os meios da educação, permitindo-lhes apropriar-se de sua 

prática, questioná-la e articular as relações entre conhecimento, saber e desejo. 

 

Fonte:http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1415-71281998000100015&script=sci_arttext 

– acesso dia 18/11/2014 

 

DESENVOLVA ESTA ATIVIDADE PARA AMPLIAR A COMPREENSÃO 

DO TEMA APRESENTADO. 

 

 

 ATIVIDADE I 

Assistam o Projeto Cuca Legal e após em grupo, elaborem uma 

proposta de um programa de Promoção em Saúde Mental para sua escola.  

  



 

80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÕES PARA APROFUNDAMENTO 

ARTIGO: ALMEIDA, Sandra Francesca Conte de. O papel da escola na 

educação e prevenção em saúde mental. Estilos clin. [online]. 1998, vol.3, n.4, 

pp. 112-119. ISSN 1415-7128.   - 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1415-

71281998000100015&script=sci_arttext 

LIVRO: ESTANISLAU. G. M, BRESSAN. R. A. Saúde Mental na Escola- o que os 
educadores devem saber. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

Projeto Atenção Brasil –Um retrato atual da criança e do adolescente Brasileiro – 
Educando com a ajuda das Neurociências; Cartilha do Educador – 2010. Instituto 
Glia 

 



 

81 
 

3. ENCAMINHAMENTOS E REDE DE APOIO 

 

 

Figura 44: Reunião de rede 

 

 Abordaremos nesse módulo direcionamentos para 

encaminhamentos dos alunos para avaliação psicoeducacional, serviços 

especializados na área da Educação Especial e Inclusão Educacional, e 

atendimentos na área da saúde mental e serviço social. 

Para iniciar esse tema, assistiremos o vídeo “Vamos pensar na saúde 

mental? 

 

 

Fonte http://www.vicegovernadoria.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=91 
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3.1. Rede de Apoio 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 45: Apoio 
Fonte: http://cap21.blogspot.com.br/p/blog-page.html 

 

 A rede de apoio começa na sala de aula e expande-se pela escola como 

um todo, mas necessita dos serviços da comunidade para fazer as interfaces 

necessárias. A Deliberação 02/03 CEE do Estado do Paraná, no cap. I da 

Educação Especial no art. 4º § IV, V, prevê: 

IV – Interfaces com as secretarias de saúde, trabalho, cidadania e 

promoção social e outras, para assegurar serviços especializados de 

natureza clínica terapêutica, profissionalizante, assistencial aos alunos 

com necessidades educacionais especiais no sistema de ensino público. 

V – Parcerias ou convênios com organizações públicas e privadas, que 

garantam uma rede de apoio interinstitucional, para assegurar 

atendimentos complementares, quando necessário. 

3.2. Serviços na área da Educação  

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 46: Escola 
Fonte:  http://tarragoassumpcao.blogspot.com.br/2012/05/gestao-escolar.html 

 

Após observação sistemática realizada pelo professor, identificação das 

necessidades educacionais no contexto escolar através da avaliação 

psicoeducacional, laudo psiquiátrico ou neurológico, que deverão ser 
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solicitados através dos NREs. Os alunos com diagnóstico de Transtornos 

Globais do Desenvolvimento apresentam alterações qualitativas das interações 

sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades 

restrito, estereotipado e repetitivo. Nesse grupo incluem-se alunos com 

autismo, síndromes do espectro do autismo, síndrome de Rett e Transtorno 

Desintegrativo da Infância (Psicose Infantil), podem ser encaminhados para os 

serviços especializados descritos abaixo.   

Considerando a diversidade dos alunos, os serviços especializados 

deverão ser complementados, quando necessário, por atendimento 

multiprofissional (Psicólogo, Assistente Social, Terapeuta Ocupacional, 

Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Neurologista, Psiquiatra, entre outros), 

visando atender às necessidades especiais do aluno e da família, do professor 

e da equipe pedagógica da escola. 

Dentro do lócus de atendimento, no Estado do Paraná são ofertados no 

contexto escolar do ensino fundamental, séries finais (6º ao 9º ano) duas 

formas de atendimento:  

a) Professor de Apoio Educacional Especializado - (Instrução 04/12 - 

SUED/SEED):  é um profissional  que atua no contexto da sala de aula, nos 

estabelecimentos de Educação Básica e Educação de Jovens e Adultos, 

para atendimento a alunos da área dos Transtornos Globais do 

Desenvolvimento onde o apoio fundamenta-se na mediação entre o 

processo ensino e aprendizagem e o aluno, viabilizando a participação 

efetiva do aluno nas diferentes situações de aprendizagem, na interação no 

contexto escolar e em atividades extraclasse. 

b) Sala de Recursos Multifuncionais – Tipo I, É um serviço de apoio 

complementar especializado, que funciona em período contrário àquele em 

que o aluno está matriculado, de natureza pedagógica que apoia e 

complementa o atendimento educacional das classes comuns. O funcionamento 

é por cronograma e atendimento com professor especializado em Educação Especial; 

funcionamento de 20 horas; sala de aula com equipamentos e recursos pedagógicos 

adequados. É ofertado à alunos que apresentam deficiência Intelectual, 

deficiência física neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e 

transtornos funcionais específicos, matriculados na Rede Pública de Ensino.  
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3.3. Família, escola, saúde uma parceria possível  

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 47: Família 
Fonte: http://cap21.blogspot.com.br/p/blog-page.html 
 

  E escola enquanto instituição, ao lado da família, organiza os primeiros laços 

da criança com outras pessoas. Faz-se necessário pensar que essa família encontra-

se também em extremo sofrimento psíquico e é necessário que a escola seja também 

mais um segmento que convoque essa família a relançar um futuro para essas 

crianças. 

  As atitudes de compreensão e aceitação dos professores e o entendimento das 

diferenças e as potencialidades dos alunos, facilitará a intermediação entre a família e 

a Escola, e entre a Escola e os demais segmentos que se ocupam da atenção ao 

aluno. Pais podem facilitar a auto compreensão e aceitação da criança e do 

adolescente, preparando-o para avaliar suas possibilidades e melhor aproveitá-las, 

como também enfrentar suas limitações, poder superá-las e assim realizar seus 

projetos de vida. 

3.4. Conselho tutelar  

 

 
 
 
 

 
Figura 48: Conselho tutelar 
Fonte:http://www.tudosobrefloripa.com.br/index.php/desc_noticias/a_partir_desta_terca_feira_1
8_sul_da_ilha_contara_com_conselho_tutelar 
 

O Conselho Tutelar é um órgão responsável por fiscalizar o cumprimento 

dos direitos previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. 

http://www.guiadicasgratis.com/qual-e-a-funcao-do-conselho-tutelar/
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OBJETIVO: Proteger crianças e adolescentes que estejam com seus direitos 

violados por qualquer um dos seguintes agentes: pais ou responsáveis, Estado 

e/ou a própria criança ou adolescente. 

FORMA DE ATENDIMENTO: De acordo com o ECA, Art. 136. São atribuições 

do Conselho Tutelar: 

I - atender as crianças e os adolescentes nas hipóteses previstas nos art. 

98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; 

II - atender e aconselhar os pais, ou responsável, aplicando as medidas 

previstas no art. 129, I a VII; 

III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço 

social, previdência, trabalho e segurança; 

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento 

injustificado de suas deliberações. 

IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 

administrativa ou penal contra os direitos da criança ou do adolescente; 

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 

VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as 

previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional; 

VII - expedir notificações; 

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de crianças ou 

adolescentes quando necessário; 

IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta 

orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente; 

X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos 

direitos previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal; 

XI - representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou 

suspensão do poder familiar, depois de esgotadas as possibilidades de 

manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. (Redação 

dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência. 

Parágrafo único. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar 

entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará 
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incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os 

motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o 

apoio e a promoção social da família. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 

Vigência. 

3.5. Serviços na área da saúde mental 
 

 
 
 
 
 

Figura 49: Logo saúde mental 
Fonte: http://www.varzeagrande.mt.gov.br/conteudo/13656 

 

 Inicialmente os alunos devem ser encaminhados para as Unidades 

Básicas de Saúde mais perto de sua casa É importante que a escola faça um 

relatório bem sucinto descrevendo os comportamentos observados no aluno e 

justificando a necessidade do atendimento. Se necessário os alunos serão 

encaminhados para o CAPS que será descrito a seguir. 

 

a) UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) são locais onde você pode receber 

atendimentos básicos e gratuitos em Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, 

Enfermagem e Odontologia. Os principais serviços oferecidos pelas UBS são 

consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames 

laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades 

e fornecimento de medicação básica. 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) fazem parte da Política Nacional 

de Urgência e Emergência, lançada pelo Ministério da Saúde em 2003, 

estruturando e organizando a rede de urgência e emergência no país, para 

integrar a atenção às urgências. A atenção primária é constituída pelas 

unidades básicas de saúde (UBS) e Equipes de Saúde da Família, enquanto o 

nível intermediário de atenção fica a encargo do SAMU 192 (Serviço de 

Atendimento Móvel as Urgência), das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), 

e o atendimento de média e alta complexidade é feito nos hospitais. 
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b) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - CAPS i 

OBJETIVO: Garantir a assistência à criança e ao adolescente com transtorno 

mental e de comportamento, oferecendo atividades terapêuticas e preventivas, 

proporcionando-lhes tratamento, habilitação e ressocialização junto à família e 

comunidade.  

FORMA DE ATENDIMENTO: Atendimento individual, de grupo, em oficinas 

terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou médio; visitas e 

atendimentos domiciliares; atendimento à família; atividades comunitárias 

enfocando a integração da criança e do adolescente na família, escola, na 

comunidade ou quaisquer outra forma de inserção social; desenvolvimento de 

ações intersetoriais nas áreas de educação, assistência social, cultura, esporte, 

justiça e outas. 

PÚBLICO ATENDIDO: Crianças e adolescentes de 0 a 21 anos incompletos 

com transtornos mentais e de comportamento. 

 

c) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -  ÁLCOOL E DROGAS - CAPSad  

OBJETIVO: Garantir assistência a crianças e adolescentes com transtornos 

decorrentes do uso e dependência de álcool e outras drogas, proporcionando-

lhes tratamento, reabilitação e ressocialização junto à família e comunidade. 

FORMA DE ATENDIMENTO: Atendimento individual, de grupo, em  oficinas 

terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou médio; visitas e 

atendimentos domiciliares; atendimento à família; atividades comunitárias 

enfocando a integração do dependente químico na comunidade e sua inserção 

familiar e social; promover ações, dentro e fora do centro, para estimular a 

participação em atividades produtivas, buscando a reinserção profissional 

(oficinas de reabilitação); promover eventos culturais e/ou recreativos, 

produzindo espaço de reflexão e lazer para usuários e familiares; desenvolver 

ações intersetoriais nas áreas de educação, assistência social, cultura, 

esporte, justiça e outas. 

PÚBLICO ATENDIDO: Crianças e adolescentes usuários de substâncias 

psicoativas, e seus familiares. 
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d) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS III 

OBJETIVO: Oferecer atendimento à população de sua área de abrangência, 

realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo 

acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços 

familiares e comunitários, garantindo assistência à pessoa adulta com 

transtorno mental ou comportamental e/ou com transtornos decorrentes do uso 

e dependência de álcool e outras drogas.  

FORMA DE ATENDIMENTO: Atendimento individual, de grupo, em  oficinas 

terapêuticas executadas por profissional de nível superior ou médio; visitas e 

atendimentos domiciliares; atendimento à família; atividades comunitárias 

enfocando a integração da pessoa com transtorno mental na comunidade e sua 

inserção familiar e social; acolhimento noturno, feriados e finais de semana, 

para eventual repouso o/ou observação; desenvolvimento de ações 

intersetoriais nas áreas de educação, assistência social, cultura, esporte, 

justiça e outas. 

PÚBLICO ATENDIDO: Pessoas adultas com transtornos mentais severos e 

persistentes e/ou transtornos decorrentes do uso e dependência de álcool e 

outras drogas. 

 

Figura 50: Esquema da rede substitutiva 
Fonte: https://lh4.ggpht.com/3VBaNGzea2DVAIGatSkhsFnVNdiDgd4YAIJY_zdFbnV-mxv-R2-

SfA5fDy2Oza7uSsMEIso=s114 
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3.6 Serviços da área da ação social  

 
Figura 51: CRAS 

Fonte: http://crechetiasocorro.webnode.com.br/ 

 

Os Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica configuram-se 

como um conjunto de ações contínuas voltadas à garantia do acesso a 

segurança públicas que produzem aquisições pessoais e coletivas aos 

usuários e operam integralmente as funções de proteção básica, defesa de 

direitos e vigilância socioassistencial, realizadas de forma territorializada em 

unidades públicas – CRAS - e/ou unidades referenciadas governamentais e 

não governamentais. 

OBJETIVOS: Atendimento a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade 

e, prevenção de situações de risco. Este se desencadeia por meio de ações de 

caráter preventivo, protetivo e proativo, visando o desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições por parte das famílias, bem como o fortalecimento 

e a qualificação de vínculos familiares, comunitários e de pertencimento. 

FORMA DE ATENDIMENTO: O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família – PAIF - consiste no trabalho social com famílias, de caráter 

continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva delas, prevenir a 

ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e 

contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários, por meio de ações de caráter  

PÚBLICO ALVO: Famílias, residentes nos territórios de abrangência dos 

CRAS, em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do 

precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos, de 

pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação suscetível ao risco.  



 

90 
 

SUGESTÕES PARA APROFUNDAMENTO: 

CARTILHA – DIREITO A SAÚDE MENTAL - MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL / PROCURADORIA FEDERAL DOS 

DIREITOS DO CIDADÃO -

http://www.cfess.org.br/arquivos/cartilha-saude-mental-

2012.pdf; 

CARTILHA DA INCLUSÃO ESCOLAR – Inclusão baseada 

em experiência científicas – 2014 – domínio público – 

www.aprendercriança.com.br – ??????Instituto abcd 

 

Fonte: REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E À FAMÍLIA – 

Orientações básicas -  Organização: Núcleo Regional da Educação, Secretaria 

Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria municipal de 

Assistência Social – Cascavel, 2010. 

 

 

DESENVOLVA ESTA ATIVIDADE PARA AMPLIAR A COMPREENSÃO 

DO TEMA APRESENTADO. 

 

 

ATIVIDADE I 

Faça uma pesquisa sobre os serviços acima mencionados entre outros 

similares, no entorno da sua escola, relacione-os e socialize com a comunidade 

escolar.  
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CRONOGRAMA  

 

 1º PERÍODO – Fevereiro a julho/2015  

 

ATIVIDADES FEV MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO 

Apresentação do projeto 
para a escola 

      

Aplicação do 
projeto/capacitação com 

os educadores 

      

Apresentação de proposta 
de intervenção 

      

Avaliação do projeto 
      

Conclusão 
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