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RESUMO: Tem o presente artigo o objetivo de sistematização de um modelo de análise de 

descrição de riscos de desenvolvimento infantil e recalque, na viabilidade fundamental da 

Psicanálise, como Teoria da Mente, na concepção de S. Freud. A Estrutura Quaternária é a 

relação dinâmica de presentificação e ausência, no binômio articulatório da perda-falta. Ao 

analisar a clínica da Psicanálise pelas reminiscências, ou pelo resto, revisitamos o pressuposto 

freudiano de que os traumas são inerentes a nossa vida infantil. Por conta das causas 

imprecisas, e, por conta disso, não existir escalas normatizadas e no Brasil, não contando, 

assim, com um estudo completo de prevalência, bem como a mudança na classificação e 

diagnóstico do DSM V ser bem recente, a partir da quinta revisão do DSM - Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, é viável a pesquisa proposta na elaboração 

dos Instrumentos de Acompanhamento e Avaliação Psicanalítica Infantil até 3 anos, Avaliação 

Psicanalítica Infantil Ampliada – 6 anos e Avaliação Psicanalítica Adulta. 
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APRESENTAÇÃO 

 

E por que o estudo da 

Psicanálise? 

Tem o presente artigo o 

objetivo de compreender, relacionar e 

irromper o sujeito da profundidade 

imaterial daquilo que chamamos de 

inconsciente, porquanto este se estrutura 

em linguagem, elemento básico da 

interpretação para a clínica do Real e do 

Sinthoma. Assim, a linguagem é um 

sistema, que, podemos dizer, como um 

dos mais complexos e dinâmicos. A 

realidade do sujeito, ou melhor, do 

impossível, haja vista a sua vinculação ao 

desejo, ao id, complexo em si, perpassa 

pelo ato nocional de sujeito do real, do 

simbólico e do imaginário. 

O entendimento acerca do 

inconsciente se fundamenta na imperiosa 

asserção de sistema dinâmico estruturado 

enquanto linguagem. É a partir desta 

assertiva que o sujeito do inconsciente, 

instituído pelo real da língua, pelo 

impossível, por conta do desejo, do id, 

passa a atravessar o sujeito da Análise de 

Discurso. É nessa orientação que Jacques-

Marie Émile Lacan, conhecido como 

Jacques Lacan, foi primordial para o 

entendimento do sujeito, no corpo da 

Psicanálise. Nesta compreensão, sua 

contribuição maior está na inclusão dos 

pressupostos da sociologia, da 

antropologia, da linguística e do 

pensamento filosófico, de Heidigger. 

É uma pesquisa complexa? 

Sabemos que a é, porém se torna 

importante para a compreensão da 
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constituição do sujeito na estrutura 

psíquica da neurose, psicose e perversão. 

O ato de constituir-se é do acontecimento, 

do estilo estruturado, da percepção de si, 

da coesão familiar, da competência social, 

contanto que nos aprofundemos o 

suficiente para buscar o todo em detalhes 

importantes que nos levem a trazer para a 

realidade psíquica. É nesta orientação, que 

perpassaremos pelo conceito de atividade 

empática da experiência subjetividade e a 

importância do autoconhecimento.  

Assim, ao pensar em uma 

concepção antropológica, em sua relação 

com a história, colocando a formulação na 

constituição, depreende-se a irrupção do 

sujeito psicanalítico. A Psicanálise é uma 

teoria utilizada em articulação com a 

Linguística, de Ferdinand de Saussure, e o 

Materialismo Histórico, de Karl Marx, para 

que a Análise de Discurso possa, com seu 

dispositivo teórico e analítico, pôr a 

linguagem em relação com a história, a 

memória. Desta articulação, o sujeito e a 

história passam a ser o universo 

constitutivo do simbólico, imaginário e 

real, porquanto a ideologia interpela 

indivíduos em sujeitos, segundo Louis 

Althusser. 

                    Este trabalho procura analisar 

as bases teórico-metodológicas da 

neuropsicologia, neuropedagogia e 

neurologia adotadas para a aprendizagem 

de leitura e escrita nos cursos de educação 

básica no Estado de Mato Grosso, 

empreendendo esforços para uma projeção 

e ampliação, com vistas a abarcar as 

múltiplas relações e diversidade de 

olhares que se convergem em uma lente 

psicanalítica. Pretende-se ainda mais, 

analisar os impactos de tais abordagens na 

significação e ressignificação dos 

sujeitos/alunos-aprendentes/professores-

ensinantes sobre o processo de 

constituição de sentidos, por meio da 

aquisição da leitura/ação-reflexão-ação e, 

se realmente, possibilitam a seleção e a 

criatividade, no protagonismo, conforme 

suas histórias de leituras, seus próprios 

procedimentos pedagógicos e suas 

vivências subjetivas e experienciais. 

Irrompe daí um sujeito psicanalítico que 

provém da ontologia, mas convertido em 

epistemologia, porquanto social, é 

metodologia, respectivamente, o id, o 

super-ego e o ego. 

             Os caminhos são relativamente 

abertos e se consubstanciam na 

investigação da forma em que o aluno-

aprendente operacionaliza a sua 

aprendizagem, delimitando essa análise no 

aspecto social do ensino e aprendizagem 

da leitura e da escrita de novos saberes 

interdisciplinares, ao propor o estudo dos 

modelos estratégicos dos pensadores 

caudatários da Neuroeducação, 

Neuropsicologia e Neurologia. Mas não 

deixemos de relacionar o efeito da 

articulação precisa da psicanálise e da 

aliança terapêutica, que pela transferência 

e contra-transferência, representação do 

encaixe prático de uma clínica da falta, 

possibilita irromper o descentramento das 

relações do eu e do outro, 

operacionalizando, assim, o sujeito, que 

não é do suposto-saber, mas do professor-

ensinante. 

A partir dessa diversidade de caminho, 

desses múltiplos olhares e de uma lente 

psicanalítica da certeza, do cálculo 

coletivo, do ressoar e da experiência, 

definiram-se as metas específicas da 

pesquisa: 

1. Realizar um levantamento das 

orientações teórico-metodológicas 

sobre o processo de ensino e 

aprendizagem da Leitura e da 

Escrita adotadas pelos docentes-

ensinantes das instituições em 

estudo, bem como de pesquisas e 

publicações por elas produzidas 

sobre esse assunto, em articulação 

com a Teoria Psicanalítica; 

2. Observar os alunos-aprendentes 

durante os vários momentos da 
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pesquisa, para verificar como as 

orientações teórico-metodológicas 

da leitura e escrita que norteiam e 

orientam o trabalho em setting 

psicanalítico; 

3. Analisar as relações entre as 

concepções e metodologias de 

leitura e escrita adotadas pelos 

sujeitos de pesquisa e as práticas 

implementadas pelos alunos-

aprendentes, verificando a 

influência da base teórico-

metodológica e prática da 

Psicanálise sobre os procedimentos 

pedagógicos em diversos settings; 

4. Estudar os modelos estratégicos dos 

autores e suas concepções no ensino 

da leitura e da escrita, como mais 

uma possibilidade de interlocução 

entre as diversas áreas dos saberes. 

          Parte-se da hipótese geral de que 

existem deficiências nessa formação dos 

alunos-aprendentes para o ensino de 

leitura e escrita, deficiências estas que, se 

realmente comprovadas, precisam ser 

identificadas, analisadas e compreendidas, 

para viabilizar a implementação e 

intervenção com estratégias eficazes, 

solucionando, assim, o problema, com a 

eliminação das causas. Como hipóteses 

prováveis: 

1. Supõe-se que a prática do ensino de 

leitura e escrita esteja ainda 

vinculada aos modelos clássicos 

escolares, que percebem a 

leitura/produção de texto/ação-

reflexão-ação como mera 

codificação. 

2. Supõe-se, por sua vez, que as novas 

bases teórico-metodológicas possam 

oferecer aos alunos-aprendentes 

oportunidade de sentirem maior 

segurança e liberdade intelectual 

para criação de procedimentos 

pedagógicos mais eficazes no 

ensino de leitura e escrita e sua 

respectiva operacionalização. 

3. Acredita-se que as dificuldades no 

ensino de leitura possam ser devidas 

ao fato de que ou as novas bases 

teórico-metodológicas não estão 

sendo ofertadas, ou não estão sendo 

apreendidas adequadamente pelos 

alunos-aprendentes, ou não estão 

ainda suficientemente 

desenvolvidas para influenciarem 

com eficácia a prática pedagógica, 

principalmente no que se refere aos 

componentes cognitivos, de 

linguagem, atenção, memória, 

resolução de problemas, 

pensamento e percepção. 

              De acordo com o processo de 

investigação preliminar, pretendeu-se 

organizar este trabalho em cinco etapas, 

que se constituíssem nas atividades de 

identificação e levantamentos de 

competências, habilidades e atitudes que 

acordassem expectativas e 

operacionalizassem latência dos 

estímulos. 

             Na primeira etapa, foram 

apresentadas e discutidos quais eram os 

elementos da atuação do professor-

ensinante em relação ao desenvolvimento 

das habilidades e competências 

consideradas necessárias ao profissional 

dessa área transdisciplinar. 

              Na segunda etapa, foram 

analisados os conteúdos dos temas 

apresentados e deles as relações com as 

demais áreas do saber construído de 

relações experienciais e de vicissitudes, 

das quais o sujeito se circunscreve como 

história, bem como o papel dado, na 

formação escolarizável e de vida dos 

alunos-aprendentes, ao ensino como 

matriz e base e aprendizagem de 

leitura/produção de texto na unidade de 

sentido. 

               A terceira etapa teve por objetivo 

discutir os resultados do acompanhamento 

da prática social dos professores-
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ensinantes, para ser verificada a 

ocorrência ou não de uma ruptura com o 

modelo da escola tradicional, que fazia do 

ensino uma repetição de equívocos ao 

tratar a leitura como simples 

decodificação de sinais gráficos para 

reconhecimento de palavras e frases. 

Neste momento, pretendeu-se identificar 

influências teórico-metodológicas sobre 

estas práticas culturais, com um sujeito 

que é cindido, clivado e é constituído pela 

história, afetado pelo simbólico. 

          Na quarta etapa, foram analisadas, 

comparadas e discutidas as relações de 

poder, de esvaziamento, de violência 

simbólica, de ocultação, de uma ideologia 

que mascara e oprime e de uma 

transparência e demonstração que 

abandonam a história do sujeito, que é 

múltiplo e universal. 

          Na quinta etapa, foi abordada a 

produção científica que não co-orienta o 

sujeito-aprendente à constituição de si, de 

suas próprias histórias no campo das 

ciências relacionado ao ensino e 

aprendizagem de leitura e escrita com toda 

experiência empática de transformação e 

movência. Nessa orientação, foram 

concebidos os elementos da realidade 

social e não foram destituídos os vieses, o 

escamoteamento e as inversões, porquanto 

somos seres incompletos e movidos pela 

falta.  

            Os estudos sobre o ensino e 

aprendizagem da leitura e da escrita e, 

consequentemente, de sua abordagem 

psicanalítica são de relevância 

inquestionável, pois podem produzir 

inflexões, reflexões e refrações que 

orientem procedimentos e métodos e 

metodologias para melhoria do ensino e 

aprendizagem e na língua em articulação 

com a história do sujeito. Um ensino e 

aprendizagem que não se basta em si e 

não seja inflexível, linear e de exclusão do 

sujeito inscrito na história e afetado pelo 

simbólico. 

            Porém, apesar de todo esse 

esforço, sabemos da dificuldade de não 

incorrer em um tema de relativa 

transparência, circularidade e com a 

ausência do sujeito, da história, do real, do 

imaginário e simbólico. Se houvesse esta 

ausência, haveria também a restrição e a 

confirmação da evidência. É na luta de 

posições que surge um sujeito, que é 

descentrado e na posição é um sujeito 

cortado.  

         Além disso, o tema tem grande 

importância para o País, para o Estado e 

para a comunidade local, uma vez que os 

relatórios de educação, distribuídos 

nacionalmente, sobre a atuação das 

faculdades, centros superiores de ensino e 

universidades, baseados em informações 

levantadas pelos Exames Nacionais e 

ranking, têm apontado para graves 

problemas na área educacional, um dos 

quais se relaciona à formação de 

professores no Brasil e a orientação 

teórico-metodológico para o ensino de 

leitura e escrita. Este cenário representa 

uma situação extremamente delicada, 

porque ensinar alunos que podem 

aprender exige metodologia, mas ensinar 

alunos com transtornos de aprendizagem 

exige métodos, metodologias e 

qualificação específica por parte do 

professor-ensinante. 

          São as comunidades que 

efetivamente sofrem com os maus 

resultados e tal fato ressalta a importância 

social desta pesquisa no que se refere aos 

elementos básicos de referência das 

práticas integrativas entre modelos 

educacionais e métodos de ensino e 

aprendizagem para crianças com 

transtornos de aprendizagem. 

             No caso da formação de 

professores-ensinantes, o problema acaba 

por encerrar um círculo vicioso. Os 

profissionais que estão atuando nas redes 

públicas e particulares, formados por essas 

instituições superiores com deficiências na 
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matriz curricular, transformam-se nos 

responsáveis pela formação dos alunos 

com prejuízos cognitivos, em atenção, 

memória, aprendizagem, pensamento, 

percepção e raciocínio e resolução de 

problemas. 

           Os exames e avaliações (ranking) 

se apresentam como mais uma 

possibilidade de o aluno-aprendente 

concluinte da escola média entrar na 

universidade pública, demonstrando, 

assim, o pouco rendimento desses alunos 

com as demais realidades que limitam 

ainda mais seu percurso futuro. Esses 

jovens apresentam bagagem restrita de 

conhecimento, deficiência no 

desenvolvimento de habilidades e 

competências, problemas estes que os 

professores e as instituições não foram 

capazes de solucionar durante o período 

em que os alunos frequentaram o ensino 

básico antes de chegarem ao ensino 

superior. 

          Devido a essa concepção de 

importância ímpar no que se refere ao 

ensino e aprendizagem de leitura e escrita 

para crianças com dificuldades e 

transtornos de aprendizagem é que se 

optou por orientar-se na linha de pesquisa 

de  cognição, com orientação em teorias e 

metodologias pedagógicas específicas 

para transtornos de 

neurodesenvolvimento. O desejo de 

pesquisar a abordagem do ensino de 

leitura e produção de texto nos cursos da 

Educação Básica do Estado de Mato 

Grosso surgiu à medida que analisando os 

ementários, planos de ensino, didática, 

metodologia, resultados de provas e 

concursos observou-se a existência de 

uma desvinculação entre produção de 

texto (oral e escrito) e produção de leitura, 

nas classes regulares que se compõem de 

crianças comuns e deficientes. 

Desvinculação essa que não poderia nem 

deveria ocorrer, pois, segundo 

MARCUSCHI (2001),  

a produção de texto é um contínuo da 

produção de leitura, um substancia o 
outro. 

Louis Althusser ratificou que ler em 

qualquer instância e a isto não foge à 

leitura psicanalítica, que não é um ato 

especular de reproduzir informações de 

um texto, sendo que o fundamental é 

produzir discursos a partir dele. A ideia 

primordial é que não se lê somente o que 

se está escrito e foi o que Freud fez por 

meio da associação livre, processos 

oníricos (sonhos), sintoma e ato falho. A 

partir do inconsciente e regido pelos 

processos primário e secundário, a teoria 

de S. Freud extrapolou aquele pensamento 

reducionista da leitura de codificação. 

Para Lacan, o sujeito acede ao simbólico 

constituindo uma rede (Lei e linguagem): 

Os símbolos envelopam, com efeito, a 

vida do homem em uma rede tão total que 

reúnem, antes que ele venha ao mundo, 

aqueles que vão engendrá-lo „pelo osso e 

pela carne‟; que trazem em seu 

nascimento, com os dons dos astros, se 

não com os dons das fadas, o desenho de 

seu destino; que dão as palavras que o 

farão fiel ou renegado, a lei dos atos que 

o seguirão inclusive até onde ele não é 

ainda e além de sua própria morte; e que, 

através deles, seu fim encontra seu 

sentido no juízo final no qual o verbo 

absolve seu ser ou o condena (LACAN, 
1966, p. 279). 

O QUE O ABSENTEÍSMO 

REFLETE? 

O espaço educacional é organizado 

por uma estrutura linear e sistemática que 

possibilita uma dinamização dos trabalhos 

ao mesmo tempo em que institui 

conexidade aos processos internos de 

execução das atividades docentes. É 

possível que algumas dessas atividades 

possam apresentar riscos de ordem 

biológica, física, ergonômica, mecânica, 

psicológica e social e mesmo com este 

risco de prejuízo são exigidas do 

profissional ao longo de seu exercício. 
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 Inseridos neste ambiente estão 

todos os profissionais da educação que no 

desenvolver de suas atividades se veem, 

muitas vezes, forçados a conter suas 

emoções frente aos gestores, alunos-

aprendentes, pais e/ou responsáveis e 

colegas de trabalho. Esta situação 

acrescida de outros fatores laborais e 

psicossociais conduz a um sentimento de 

impotência, insatisfação pessoal, 

esgotamento profissional que possibilita o 

absenteísmo que incide diretamente na 

qualidade da assistência prestada. 

(FARIA, et. al. 2005) 

Nas escolas públicas do Estado de 

Mato Grosso, o absenteísmo do professor-

ensinante é motivo de preocupação para 

todos os gestores, nos diversos espaços de 

práxis educativa, pois pode desencadear 

problemas tanto nos aspectos do ensino e 

aprendizagem como na instância gerencial 

das instituições de ensino público deste 

Estado.  

A ausência do profissional de 

educação acarreta prejuízos consideráveis, 

na medida em que permite o 

esfacelamento das diretrizes planejadas e 

instituídas para o desenvolvimento das 

atividades no interior da instituição de 

ensino, aumentando o desgaste dos outros 

setores, envolvendo investimentos e 

recursos, que certamente refletirão no 

resultado final e no erário disponibilizado 

para o desenvolvimento das ações, da 

mesma forma que maximiza o custo para 

a Previdência Social no tocante a desvios 

funcionais. 

No que se refere às atividades 

desenvolvidas na escola, existem 

características que concentram as 

condições de trabalho, com carga horária 

semanal superior a 40 horas, por trabalho, 

que pode ser caracterizada pelo excesso de 

material a ser finalizado em contextos 

sociais distintos do profissional, 

permitindo a supressão de atitudes e 

procedimentos que seriam indispensáveis 

para o desenvolvimento teórico-

metodológico e cultural do professor-

ensinante.  

No que diz respeito à relação 

trabalho e saúde, os educadores que estão 

em contato direto com o universo da sala 

de aula, ou seja, profissionais que 

realizam seu ofício diretamente com os 

alunos, além do desgaste físico e 

psicológico, estão mais sujeitos a 

ambientes e condições instáveis pela 

execução de suas funções em várias 

instituições para suprir suas necessidades 

culturais, sociais e econômicas.  

Sobre o termo absenteísmo, pode-

se conceituá-lo como absenteísmo-doença 

(ausências justificadas por licença-saúde); 

absenteísmo por patologia profissional 

(acidente de trabalho e/ou doença 

profissional); absenteísmo legal 

(amparado por lei, como: gestação, nojo, 

gala, doação de sangue e serviço militar), 

absenteísmo-compulsório (suspensão 

imposta pelo patrão, por prisão ou por 

outro impedimento de comparecer ao 

trabalho); e absenteísmo voluntário 

(razões particulares não justificadas).  

Os educadores se expõem as outras 

condições de trabalho, tais como traslado 

para execução de projetos 

extracurriculares, atividades burocráticas 

de elaboração de Planos de 

Desenvolvimento Escolares, Presidência 

em Unidades Executoras e Conselhos 

Escolares, sendo vulneráveis e expostos 

ao aparecimento de enfermidades 

referentes ao esgotamento profissional, 

resultando, assim, na ausência de trabalho 

que eleva o índice de absenteísmo. 

Nos espaços da instituição 

educacional é necessário rever toda prática 

pedagógica, tendo em vista a necessidade 

de analisar o uso adequado dos 

equipamentos e instrumentos. Quando se 

ressalta a inadequação, isto se relaciona 

também ao desgaste das cordas vocais, 
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pelo exercício recorrente e excessivo da 

oralidade, hipertensão, circulação e 

demais sintomas relacionados ao exercício 

da docência. Deve-se explicitar a possível 

associação da síndrome de burnout ao 

absenteísmo. 

O médico psicanalista 

Freudenberger foi quem primeiro 

descreveu o termo burnout como exaustão 

e sentimento de fracasso conseqüentes da 

maximização do desgaste de energia, tanto 

no aspecto físico, quanto no psicológico. 

Esta exaustão e esgotamento profissionais 

imantados à baixa-estima e um contexto 

excessivamente sazonal de praxis 

pedagógica permite o acometimento das 

mais diversas formas de enfermidades, 

porém com porta de entrada facilitada pela 

síndrome de Burnout. Freudenberger 

complementou seus estudos em 1975 e 

1977, incluindo em sua definição 

comportamentos de fadiga, depressão, 

irritabilidade, aborrecimento, sobrecarga 

de trabalho, rigidez e inflexibilidade  

(Freudenberger, 1974; França, 1987; 

Perlman & Hartman, 1982). 

Estudos utilizando os dados 

oficiais demonstram um quadro 

extremamente grave de morbi-mortalidade 

dos profissionais da educação nas Escolas 

Públicas. Os problemas são graves em 

diversas áreas: assistência médica; 

fiscalização; prevenção e cumprimento da 

legislação; frustrações e medos; 

insegurança do trabalhador de perder o 

emprego; insatisfação salarial, 

instabilidade do mundo de trabalho, entre 

outros. 

 O termo morbidade, segundo 

VAUGHAN, pode ser definido como 

qualquer desvio de um estado de bem-

estar, podendo ser expresso em termos de 

pessoas enfermas e/ou episódio de 

enfermidades. (VAUGHAN, 1992). 

 O sentimento do profissional, a 

satisfação na execução dos trabalhos 

desenvolvidos nos espaços educacionais é 

uma tarefa difícil de mensurar e 

conceituar, por se tratar de um estado 

sazonal, podendo transmutar de educador 

para educador, de situação para situação. 

Quando se pensa na satisfação do 

profissional, imaginam-se aspectos 

socioculturais que funcionam como forças 

internas e externas ao ambiente de 

trabalho imediato, como mesmo afirmou 

FRASER, em 1983.  

Estes fatores externos podem 

afetar a saúde física e mental do 

trabalhador, interferindo em seu 

comportamento profissional e/ou social 

(LOCKE, 1976). Estes aspectos que são 

fatores externos contribuem para o 

desenvolvimento ou para o prejuízo no 

desempenho das atividades educacionais. 

O excesso de trabalho, bem como 

o desgaste psíquico também ocasionam 

aspectos negativos, pois o prazer, a 

satisfação, a frustração e a agressividade 

são fatores predisponentes ao absenteísmo 

nas instituições de ensino no Estado de 

Mato Grosso. Essas situações de pressões 

sociais comprometem o profissional da 

educação, acarretando estresse psíquico e 

consequentes afastamentos das atividades 

laborais por doença. 

Os acidentes de trabalho são 

evitáveis e causam um grande impacto 

sobre a produtividade e a economia, além 

de grande sofrimento para a sociedade. 

Segundo a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), ocorrem cerca de 270 

milhões de acidentes de trabalho e cerca 

de dois milhões de mortes por ano em 

todo o mundo, que, por serem 

potencialmente evitáveis, expressam 

negligência e injustiça social. 

(SANTANA, 2006) 

 Segundo LAURELL, (1989), a 

fadiga crônica é principalmente causada 

pelas más condições ambientais, os ritmos 

impostos, as pausas mal distribuídas, as 
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longas jornadas de trabalho e as posições 

incômodas, resultam em um alto índice de 

absenteísmo. 

O absenteísmo tornou-se, então, 

um problema sério para os gestores da 

escola, suas causas estão interligadas a 

múltiplos fatores, tornando-se complexo e 

de difícil gerenciamento. É um problema 

gradual que interfere na sistematização do 

ambiente administrativo na instituição de 

ensino. Torna-se de difícil solução devido 

a sua complexidade e a complexidade das 

ações administrativas, que podem, ou não, 

estar voltadas para que o problema seja 

evitado. 

No Brasil, há poucos estudos sobre 

custos de acidentes de trabalho ou do seu 

impacto sobre a produtividade, uma parte 

substancial dos custos diretos com 

acidentes de trabalho recai sobre o 

Ministério da Previdência Social que, por 

meio do Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS), tem a missão de garantir o 

direito à previdência social que se limitam 

aos custos econômicos e não incluem 

aqueles decorrentes dos impactos 

emocionais e familiares, dificilmente 

mensuráveis. (SANTANA, et. al , 2006) 

Todo o percurso matizado pela 

ausência do educador ou execução de suas 

funções em consonância com o planejado 

tem sua relação dicotômica de causa-

efeito norteada pelos processos culturais, 

sociais, ideológicos, econômicos e 

psicológicos justificados pela 

enfermidade.  

Este absenteísmo ocasiona não só 

custos diretos, mas também indiretos 

representados pela diminuição da 

produtividade, aumento do custo da 

produção, redução da qualidade do 

produto/serviço, diminuição da eficiência 

no trabalho em sala de aula e problemas 

administrativos.   

Respeitando a Lei 8.213/91, que 

protege e define a doença profissional 

como aquela produzida ou desencadeada 

pelo exercício do trabalho peculiar a 

determinada atividade e constante da 

respectiva relação elaborada pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego e da 

Previdência Social, a doença relacionada 

ao trabalho é entendida como doença 

adquirida ou desencadeada em função de 

condições especiais em que o trabalho é 

realizado. (BRASIL/1991). 

 Várias definições e abordagens 

aparecem na literatura para a expressão 

absenteísmo. Este termo originou-se da 

palavra “absentismo” aplicada aos 

proprietários rurais que abandonavam o 

campo para viver na cidade. No período 

industrial este termo foi utilizado para os 

trabalhadores que faltavam ao serviço. 

(QUICK & LAPERTOSA 1982). 

LIPP (2002) afirmou que o 

estresse, característica que macula os 

educadores, é um estado geral de tensão 

fisiológica e mantém relação direta com as 

demandas do ambiente laboral. O estresse 

ocupacional constitui experiência 

extremamente desagradável, associada a 

sentimentos de hostilidade, tensão, 

ansiedade, frustração e depressão, 

desencadeados por estressores localizados 

nos espaços de trabalho.  

           É notória a referência do estresse 

no que se refere ao absenteísmo. Segundo 

CAPEL (1987), O estresse ocupacional 

pode ser constatado entre docentes pelos 

seus problemas de saúde e pela redução na 

frequência ao trabalho. Fatores 

psicológicos ligados ao estresse docente 

incluem ansiedade, depressão, 

irritabilidade, hostilidade e exaustão 

emocional. 

As causas do absenteísmo 

enumeradas por CHIAVENATO (1985) 

são: doenças efetivamente comprovadas; 

doenças não comprovadas; razões diversas 
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de caráter familiar; atrasos involuntários; 

e faltas voluntárias por motivos diversos. 

Afirma o autor que não se deve incluir o 

acidente de trabalho entre as causas do 

absenteísmo, quando se pretende 

comparar os índices de absenteísmo.   

Em conformidade com OTERO 

(1993), percebe-se que a etiologia do 

absenteísmo é multifatorial, dependendo 

da sua origem. Sua classificação se 

consubstancia em fatores dependentes da 

atividade laboral, perilaborais, do meio 

extralaboral, patologias sofridas pelo 

trabalhador, fatores individuais e fatores 

dependentes do sistema administrativo.  

Então, o absenteísmo, absentismo 

ou ausentismo é uma expressão utilizada 

para designar a falta do empregado ao 

trabalho. Isto é, a soma dos períodos em 

que os empregados de determinada 

organização se encontram ausentes do 

trabalho, não sendo a ausência motivada 

por desemprego, doença prolongada ou 

licença legal (CHIAVENATO, 1994).  

QUICK & LAPERTOSA (1982) 

aponta que o absenteísmo é dividido em 

absenteísmo voluntário (ausência no 

trabalho por razões particulares não 

justificadas por doença); absenteísmo por 

doença (inclui todas as ausências por 

doença ou por procedimento médico, 

excetuam-se os infortúnios profissionais); 

absenteísmo por patologia profissional 

(ausências por acidentes de trabalho ou 

doença profissional); absenteísmo legal 

(faltas no serviço amparadas por leis, tais 

como: gestação, nojo, gala, dação de 

sangue e serviço militar) e absenteísmo 

compulsório (impedimento ao trabalho 

devido a suspensão imposta pelo patrão, 

por prisão ou outro impedimento que não 

permita o trabalhador chegar ao local de 

trabalho).   

Para COUTO (1987), o 

absenteísmo é decorrente de um ou mais 

fatores causas, tais como: fatores de 

trabalho, sociais, fatores culturais, de 

personalidade e de doenças. O referido 

autor alerta que não parece existir uma 

relação precisa de causa e efeito, mas sim, 

um conjunto de variáveis  que pode levar 

ao absenteísmo.  

Segundo BULHÕES (1998), o 

absenteísmo pode refletir tanto as 

condições de saúde do trabalhador, quanto 

às condições de vida e trabalho, os quais 

devem ser analisados e prevenidos.  

Um aspecto importante a ser 

considerado é que as causas do 

absenteísmo nem sempre estão nos 

profissionais da educação, mas sim na 

instituição de ensino, enquanto 

organização e supervisão deficientes, por 

meio da repetitividade de tarefas, da 

desmotivação e desestímulo, das 

condições desfavoráveis de ambiente e de 

trabalho, da precária integração entre os 

empregados e a organização e dos 

impactos psicológicos de uma direção 

deficiente, que não visa uma política 

prevencionista e humanista. 

(ALEXANDRE, 1987; COUTO, 1987; 

CHIAVENATO, 1994).   

Nesse conceito, abrangente 

SOBRINHO (2002), diz que o 

absenteísmo é a ausência do trabalho por 

qualquer razão: doenças, direitos legais, 

fatores sociais, fatores culturais e doenças 

de trabalho. 

Neste contexto, durante a revisão 

da literatura encontramos diferentes 

termos para conceituar a palavra 

absenteísmo, as definições e abordagens 

são condicionadas a situações e 

fenômenos de acordo com aspecto 

estudado. 

É imprescindível ressaltar a 

relação da síndrome de burnout com o 

processo de estresse, desgaste, exaustão, 

fadiga e esgotamento profissional. O 

arquétipo sugerido pela historicidade 
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possibilita a conexidade com fatores de 

exaustão emocional, despersonalização e 

falta de realização pessoal no trabalho. 

Com os estudos de Chistina 

Maslach, Ayala Pines e Cary Cherniss o 

definição linear de burnout se expandiu 

para as mais distintas áreas de 

abrangência, possibilitando assim análise 

precisa desta questão de natureza social.  

 

O ESTADO DE MATO GROSSO 

 

         A população de Mato Grosso foi 

estimada em 3,4 milhões de habitantes, 

segundo dados divulgados pelo Instituto 

Brasileiro e Geografia e Estatística 

(IBGE/2018), divulgados, no Diário 

Oficial da União. A última estimativa 

divulgada pelo IBGE tinha sido em 2016. 

À época, a população estimada do estado 

era de 3.305.531. Ou seja, nos últimos 

dois anos, houve crescimento 

populacional de 136.467, o que 

corresponde a 4,1%. 

           Mato Grosso é o segundo maior 

estado da região Centro Oeste em número 

de habitantes. Aparece atrás de Goiás, que 

tem população estimada em 6,9 milhões, e 

à frente de Mato Grosso do Sul, 2,7 

milhões de habitantes, e do Distrito 

Federal, 2,9 milhões.  

            A Secretaria de Estado de 

Educação de Mato Grosso, SEDUC, MT, 

é a maior estrutura organizacional na 

administração pública estadual. 

Atualmente, conta com aproximadamente 

41.000 servidores, 767 escolas urbanas, 

rurais, indígenas e quilombolas, 98 

assessorias pedagógicas, 15 Centros de 

Formação e Atualização dos Profissionais 

da Educação Básica - CEFAPROS. 

Conforme relatório 2017, encaminhado 

pela SEPLAG/MT, em relação ao motivo 

de afastamento, verificou-se que as 

doenças com maior frequência são as do 

grupo M – Doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo que 

representa (29,9%), seguidas das doenças 

do grupo F – transtorno mentais e 

comportamentais (27,7%).  

          Já no ano de 2018, conforme dados 

encaminhados, as doenças do grupo F 

com maior frequência, é o F.41, 

correspondente aos transtornos ansiosos 

de pânico, misto de ansiedade e depressão, 

ansiedade generalizada não especificada, 

seguido do F.32 de episódios depressivos, 

leves, moderados ou grave, totalizando 

27,6% do total de afastamentos do ano de 

2018.  Em se tratando do CID M54, 

identificou-se grande frequência de 

dorsalgia, representando 27,5% dos 

afastamentos dos servidores. 

(NSS/SEDUC/MT/2019) 

 

ANÁLISE DE DIAGNÓSTICO 

PSICOPATOLÓGICO DIFERENCIAL 

– ESPECTRO DE ESQUIZOFRENIA 

 

          O objetivo de um trabalho de 

diagnóstico psicopatológico diferencial é 

descrever por meio da psicopatologia as 

alterações nesta nova versão do DSM-5, 

que abandona a divisão em subtipos e a 

validação de critérios clínicos de sinais 

contínuos e periodicidade sintomática 

positiva, na inclusão dos estados 

prodrômicos, episódicos e residuais, com 

fundamentos da rubrica da Esquizofrenia 

Esquizoafetiva. Os sintomas do transtorno 

de esquizofrenia são caracterizados pelo 

que denominamos de X² e X¹, sendo que a 

positivação é validada pelo X ², 

alucinações, desorganização do 

pensamento e do comportamento e 

delírios. Como X¹, temos os sintomas 

negativos, alogia, avolição e embotamento 

afetivo. Existem casos de perdas 

http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2016/08/populacao-estimada-de-mt-e-de-mais-de-33-milhoes-de-pessoas-diz-ibge.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2016/08/populacao-estimada-de-mt-e-de-mais-de-33-milhoes-de-pessoas-diz-ibge.html
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cognitivas, prejuízo de capacidade de 

abstração, fabulação e sintomas de 

ansiedade e característica maníaco-

depressiva. A análise do setting e da 

situação clínica decorre do processo de 

constituição do caso a partir do histórico e 

dos aspectos culturais e dos fundamentos 

clínicos e ausência destes em sintomas 

diferenciais do transtorno psicótico. 

         O espectro da Esquizofrenia e outros 

transtornos psicóticos é um transtorno que 

possui uma frequência de acometimento 

de 0,3 a 5,7 pessoas a cada 100.000 

habitantes (MAROT, 2004). Esta 

referência demonstra o quanto é 

significativo o seu estudo e urgente a 

ampliação de uma rede de acolhimento e 

atendimento da saúde mental, com base 

em fundamento clínico no DSM V – 

Dicionário de Saúde Mental – e CID 10, 

Classificação Internacional de Doenças. A 

psiquiatria é área de orientação clínica 

para uma referência sistêmica e de 

classificação, diagnóstico e prognóstico 

efetivos para um atendimento humanizado 

e com orientação na promoção de 

qualidade de vida do paciente e de sua 

família.   

          Os sintomas do transtorno de 

esquizofrenia são caracterizados pelo que 

denominamos de X² e X¹, sendo que a 

positivação é validada pelo X², 

alucinações, desorganização do 

pensamento e do comportamento e 

delírios. Como X¹, temos os sintomas 

negativos, alogia, avolição e embotamento 

afetivo. Existem casos de perdas 

cognitivas, prejuízo de capacidade de 

abstração, fabulação e sintomas de 

ansiedade e característica maníaco-

depressiva. Segundo Gama (2004), este 

transtorno acomete aproximadamente 20 

milhões de pessoas com perdas afetivas, 

cognitivas e funcionais.  

 

 

www.napnausp.org.br 

 

        A figura acima apresenta o Cluster de 

redução longitudinal de substância 

cinzenta, na figura A, com evolução ruim 

e na figura b, com evolução clínica 

satisfatória. Percebe-se uma situação 

clínica proeminente de perda de 

substância cinzenta em portadores de 

psicose afetivas, comorbidade de sintomas 

de transtorno bipolar e depressão com 

sintomas psicóticos. No córtex 

dorsolateral frontal bilateral a evolução 

clínica positiva apresenta acentuado ganho 

de substância cinzenta.  

 

 

https://canaltech.com.br  

 

          Um estudo recente apresentado na 

Revista Nature (2016) apresentou um 

resultado significativo no que se refere ao 

mapeamento cerebral em neuroimagens 

dividindo o cérebro em 180 partes, das 

quais 97 delas não tinham recebido 

estudos de referência. O mapa cerebral 

relaciona as partes às funções consciência, 

raciocínio, percepção, linguagem, 

http://www.napnausp.org.br/
https://canaltech.com.br/
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sensação e atenção, componentes 

cognitivos de importância tanto para a 

classificação quanto para o diagnóstico e 

prognóstico de transtornos de 

neurodesenvolvimento. Transtornos como 

demência e esquizofrenia podem receber 

contribuições clínicas consideráveis pela 

associação aos estudos do córtex cerebral.  

 

Alterações e Estágios 

Item Desvio Atraso Dissociação 

1 Prodrômico 

inicial 

 

Sinais – 

Sintomas 

iniciais 

Distinção 

Significativa 

inicial de 

sintomas 

2 Episódico  
agudo 

 

Surto franco 

acompanhado 

de episódico 

Reiteração de 

crises e surtos 

francos e 
episódicos 

 

3 Residual  

crônico 

Acentuada 

continuidade 

de sintomas 

negativos 

(avolição, 

alogia e 

embotamento) 

Evolução 

acentuada para 

sintomas do 

transtorno 

depressivo 

ansioso leve. 

Fonte do autor 

        A epidemiologia do Transtorno do 

Espectro de Esquizofrenia e outros 

transtornos psicóticos se refere ao estudo 

deste transtorno em comunidades 

específicas e referenciadas, identificando 

os fatores de risco.  A heterogeneidade e a 

polimorfia no quadro clínico se relaciona 

à ausência de fatores patognomínicos.  

         A falta de funcionalidade 

ocupacional ou mesmo socioemocional é 

um fator acentuado na positivação dos 

sintomas do transtorno. As disfunções 

emocionais e cognitivas (atenção, 

memória, aprendizagem, linguagem, 

percepção, raciocínio, resolução de 

problemas e pensamento) são prejudicadas 

e não são mais isoladas e sim relacionais 

em uma rede de sintomas associativos. As 

categorias podem ser enquadradas em 

positiva e negativa.  

          A positiva são distorções de 

pensamentos marcados por delírios e de 

percepção, alucinações, sendo estas 

sensoriais, com discurso desorganizado no 

que se refere à linguagem e comunicação 

e um comportamento desorganizado ou de 

fixidez ou catatônico.  Os sintomas 

negativos são caracterizados por 

embotamento afetivo, improdutividade na 

lógica do pensamento (alogia) e no 

rebaixamento do desenvolvimento de 

atividades sociais (avolição). O 

falseamento de experiências ou mesmo 

percepções deformadas fazem dos delírios 

um conteúdo misto de religiosidade, 

perseguição, grandiosidade e de natureza 

biológica.  

           O que mais se percebe são os 

delírios persecutórios, em que o sujeito 

em crise acredita estar sendo espionado ou 

perseguido. Os delírios de referência são 

situações em que a pessoa acredita ser 

referenciada por comentários ou gestos e 

são bastante frequentes. Os delírios 

bizarros se distinguem dos comuns pela 

notória falta de senso e alogia e por serem 

incompreensíveis e impossíveis de se 

enquadrarem na percepção cultural de 

uma sociedade em questão.  

            Os sintomas de primeira ordem, de 

Schneider, se constituem relativamente em 

bizarros: extração, inserção e de controle. 

Caso haja a confirmação de um delírio 

bizarro, por si só, este sintoma positiva o 

transtorno esquizofrênico. As tipologias 

sensoriais de alucinações podem ser táteis, 

olfativas, visuais, auditivas ou gustativas. 

A mais comum é a auditiva acompanhada 

de vozes estranhas ou familiares 

reconhecidamente estranhas aos 

pensamentos da pessoa. Duas ou mais 

vozes conversando entre si fazem parte de 

um conteúdo geralmente característico da 

Esquizofrenia.  

            Estes sintomas presentes também 

reunidos positivam o transtorno. As 

alucinações hipnagógicas (enquanto 



 

  13 
 

dorme) ou hipnopômpicas (momento do 

despertar) são consideradas normais no 

contexto clínico. Os aspectos 

psicopatológicos devem ser analisados 

para que o nível de consciência e de 

atenção e de orientação sejam 

reconhecidos como culturais e dentro do 

conceito da normalidade. Bleuler defende 

a teoria de que o transtorno do 

pensamento formal ou desorganização do 

pensamento é uma característica 

proeminente da Esquizofrenia.  

            Os sintomas negativos da 

esquizofrenia – avolição, alogia, 

embotamento afetivo são aspectos 

relevantes que tomam forma de efeitos 

colaterais extrapiramidais do uso de 

neurolépticos, que são medicamentos 

também denominados antiesquizofrênicos, 

tranquilizantes de maior potencialidade ou 

antipsicóticos.  

             São administrados tanto para 

mania quanto para delírio (persecutório, 

grandeza, eritomaníaco, de ciúmes, de 

referência) e também para esquizofrenia. 

O bloqueio competitivo dos receptores 

dopaminérgicos é um efeito antipsicótico 

dos inibidores competitivos denominados 

fármacos neurolépticos clássicos.  

        Os sintomas negativos e os efeitos 

colaterais do uso de medicamentos 

neurolépticos são de fundamentos clínicos 

e não de uso geral ou conhecimento 

coletivo. Esta afirmação se observa na 

gravidade dos sintomas negativos, sendo 

assim a severidade dos sintomas de 

prejuízo de expressão de sentimento, fala 

desorganizada ou alógica e anedonia, 

dificuldade de desenvolver atividades 

sociais, motivação ou sentir prazer. È 

necessário também ressaltar a natureza e a 

tipificação do medicamento neuroléptico. 

Ao citar os prejuízos de funcionalidade da 

Esquizofrenia, podemos citar as relações 

pessoais, educação, higiene pessoal, 

trabalho e socioemocionais.  

        Os sintomas precocemente 

confirmados levam a uma anedonia 

frequente acelerada pela sintomatologia 

do Transtorno Depressivo Ansioso Leve, 

com orientação difusa à 

despersonalização, como distúrbio 

subjetivo egóico.  

 

REFERÊNCIA DO HISTÓRICO DA 

ESQUIZOFRENIA 

 

 SUBTIPOS CLÍNICOS:  

 

          - 295.9   Esquizofrenia 

          - 297.1   Tipo Paranóide 

          - 298.8   Tipo Psicótico Breve 

          - 293.89 Tipo Catatônico 

 

CID 10 

Item Transtorno Tipologia *+- 

F20.0 Esquizofrenia paranóide + 

F20.1 Esquizofrenia hebefrênico - 

F20.2 Esquizofrenia catatônica +- 

F20.3 Esquizofrenia indiferenciada +- 

F20.4 Depressão pós-esquizofrênica - 

F20.5 Esquizofrenia residual - 

F20.6 Esquizofrenia simples - 

F20.8 Outra esquizofrenia +- 

F20.9 Esquizofrenia não especificada +- 

*Proeminência + ou - 

Residual: Estágio crônico da 

esquizofrenia, em que houve progressão 

clara de um quadro inicial para um quadro 

tardio em que ocorrem 

predominantemente sintomas negativos. 

Hebefrênica: Idade de 15 aos 25 anos, 

Alterando principalmente a afetividade, 

com alucinações fragmentárias e delírios. 

Percebem-se: maneirismos, afeto 

embotado e bizarria. Os risos sem motivos 

e aleatórios; fala desorganizada, alogia e 

discurso com fragmentação e pobre são 

constantes.  

Não especificada: A impossibilidade de 

classificação do paciente nas demais 

categorias citadas na tipificação da 

Esquizofrenia.  
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Indiferenciada: Pacientes fora dos 

subtipos apresentados ou mais de um 

subtipo, com ausência de predominância 

de uma tipologia da Esquizofrenia. 

Depressão pós-esquizofrênica: Episódio 

depressivo que pode se evoluir para um 

surto esquizofrênico. Existem alguns 

sintomas psicóticos, contudo 

indeterminam o quadro clínico geral. 

Simples: Início insidioso e progressivo, 

com características de excentricidades de 

comportamento; prejuízos 

socioemocionais e com comportamento 

em anedonia constante. 

Catatônica: Fixidez, com quadro 

dominado por transtornos da motricidade. 

Outras esquizofrenias: Classificação de 

quadros sem fundamento clínico. 

Paranoide: A característica essencial da 

Esquizofrenia, Tipo Paranóide, é a 

presença de delírios ou alucinações 

auditivas. 

DIAGNÓSTICO:  

1. Psicopatológico: semiologia 

(sinais e sintomas) dos transtornos 

mentais; 

2. Psiquiátrico: anamnese descritiva 

e explicativa por meio de critérios 

do CID 10 e do DSM V. Critérios 

Diagnósticos para Esquizofrenia 

(DSM V). 

A. Sintomas: Dois ou mais, por um 

período de 1 a 6 meses (ou menos se 

tratado da forma adequada). 

SINTOMAS 

Item *S¹ Natureza **+- 

1 Delírios Pensamento + 

2 Discurso 

desorganizado 

Linguagem - 

3 Alucinações  Percepção +- 

4 Sintoma negativo Emoção +- 

5 Comportamento 

desorganizado ou 

na catatonia  

Hipercinesia 

Fixidez 

- 

*S¹ - Sintoma primário     ** Proeminência + ou - 

O Critério “A” positiva a Esquizofrenia se 

os delírios são bizarros ou as alucinações 

são auditivas. 

B. Disfunção social/ocupacional: Por uma 

porção significativa do tempo desde o 

início da perturbação, uma ou mais áreas 

importantes do funcionamento, tais como 

trabalho, relações interpessoais ou 

cuidados pessoais, estão acentuadamente 

abaixo do nível alcançado antes do início 

(ou, quando o início dá-se na infância ou 

adolescência, fracasso em atingir o nível 

esperado de aquisição interpessoal, 

acadêmica ou ocupacional).  

  

C. Temporalidade: 6 meses de sinais 

continuidades de perturbações em ordem 

específica da natureza da positivação da 

Esquizofrenia. Neste ínterim, 30 dias 

seguidos de sintomatologia e/ou menos se 

o tratamento for adequado. 

  

FASES DE TRATAMENTO: 
 

AGUDA: Hospitalocêntrico – Hospital dia 

e noite – Regime ambulatorial – 

Internação para proteção da integridade do 

paciente.  

O tratamento medicamentoso neuroléptico 

é indicado aos pacientes na fase em média 

de 4 a 6 semanas. 
 

FASE PRODRÔMICO: Farmacoterapia e 

abordagens psicossociais. Farmacoterapia 

pelo menos 24 meses depois do surto 

franco e de pelo menos 60 meses para 

surtos reincidentes. 

 Neuroléptico I  

 

NEUROLÉPTICOS TRADICIONAL 

Item Farmacoterapia Natureza 

1 Haloperidol Haldol 

2 Levomepromazina Neozine 

3 Flufenazina Anatensol 

4 Tioridazina Melleril 

5 Periciazina Neuleptil 

6  Clorpromazina  Amplictil 

7 Pimozide Orap 

Fonte do autor 
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Neuroléptico II 

 

NEUROLÉPTICOS NOVOS 

Item Farmacoterapia Natureza 

1 Risperidona  Risperdal  

2 Quetiapina Seroquel 

3 Amisulprida Socian 

4 Olanzapina  Zyprexa   

5 Clozapina Leponex 
Fonte do autor 

 

PSICANÁLISE E MANIFESTO 

CULTURAL 

 

Para entender a natureza 

dinâmica da linguagem, por meio do 

manifesto cultural é necessária uma 

incursão histórica, como constituição do 

sujeito afetado pelo simbólico, pela 

história, pelo real da língua. O que falar da 

Psicanálise? O que sabemos de sua 

articulação e da relação entre formulação 

e constituição, tendo em vista a clínica? O 

que compreendemos sobre isso quando 

analisamos o sujeito e sua irrupção? O que 

representa a Psicanálise para a 

constituição do sujeito?  

Desttut de Tracy, ao definir a 

ideologia como relação do homem com o 

meio, impregnou o termo com uma ideia 

positiva, sendo que depois Bonaparte e 

Marx e Engels trataram de inverter esta 

lógica. Althusser, Pêcheux, Foucault e 

Ricoueur analisaram o discurso sob uma 

lente matricial e catalisadora, contribuindo 

para esta tessitura de elementos 

interligados matizados pelo entendimento 

que extrapola um pensamento restrito de 

mascaramento da realidade. É impossível 

fugir da ideologia, porque ela nos 

constitui; opera por nós e sobre nós.  

“Assim considerada, a ideologia não é 

ocultação, mas função da relação 

necessária entre linguagem e mundo” 

(ORLANDI, 1999, p.47). 

Ao se falar em Psicanálise, 

relaciona-se tal estudo imediatamente à 

Freud, pois é nele que se fundamentam 

todos os preceitos referendados pelo 

estudo do inconsciente. Segundo ele, a 

teoria da sexualidade e da mente 

inconsciente são a base de todo estudo 

psicanalítico. Na sua gênese, observam-se 

neste universo o entendimento, a 

compreensão e a aplicabilidade da teoria 

do psiquismo humano: a sua fonte 

instauradora, a forma de atuação e sua 

constituição. Os estudos sobre o processo 

de apropriação do conhecimento e sua 

aplicação no mundo social se relacionam 

intimamente aos pressupostos da teoria 

psicanalítica. 

A psicanálise é, assim, uma 

teoria que tem como princípio a 

compreensão de que os comportamentos e 

sentimentos são regidos por desejos 

inconscientes, sendo que principalmente 

os casos de neurose e psicose são tratados 

por este método terapêutico idealizado por 

S. Freud. Neste sentido, os conteúdos 

inconscientes de palavras, ações e 

produções imaginárias de um indivíduo 

são tratados pela análise do psicanalista, 

com base nas associações livres e na 

transferência. Emerge disto que, por ser 

um campo clínico e de investigação 

teórica da psiquê humana, independente 

da psicologia, tem origem na medicina, 

teoria desenvolvida por esse psicanalista.  

A teoria da Psicanálise 

contribui sobremaneira para o 

entendimento da constituição do sujeito. 

Não se torna pertinente, depois de Freud, 

analisar a infância de forma restrita, como 

uma ponte marcada pelo desenvolvimento 

orgânico. Somos seres afetados pelo 

simbólico e por meio dele nos tornamos 

agentes de nossa história, pois não somos 

biologicamente criados e sim 

historicamente formados.  

Michel Pêcheux (1938-1983) 

apresenta uma teoria que é fundada na 

concepção materializada na ideologia e de 

como a ideologia se manifesta. O discurso 

para Pêcheux é o espaço que decorre da 

relação entre linguagem e ideologia, 
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enquanto efeito de sentidos. Assim, a 

explicitação dos mecanismos de 

determinação histórica dos processos de 

significação é objetivo maior do analista 

de discurso e é pela análise do 

funcionamento discursivo que se logra tal 

feito. 

É importante ressaltar as 

influências de Althusser e Canguilhem 

nos trabalhos de Pêcheux, pois a partir das 

contribuições teóricas destes autores, 

propôs-se uma transformação na prática 

das ciências humanas e sociais, por meio 

de uma análise acerca da filosofia do 

conhecimento empírico e a história da 

epistemologia. A questão que envolve o 

político e o simbólico é vista como espaço 

de confronto e é a partir desta ideia de 

embate que se percebem os 

questionamentos, primeiramente, à 

Linguística sobre a exterioridade excluída 

e, nesta orientação, também interroga as 

Ciências Sociais acerca da transparência 

da linguagem, alicerce da evidência a qual 

se concebem estas Ciências. 

Um sistema sujeito à 

ambiguidade, é assim que Pêcheux 

considera a discursividade. A 

desautomatização da linguagem é a 

natureza fluida observada pela autonomia 

instituída pelas relações da metáfora 

(transferência). A literalidade não é mais o 

suporte de ligação onde as palavras 

buscam o sentido. O sentido é sempre 

buscado no outro, ou seja, em um locus 

simbólico, fundado na movência por ser 

histórico. Pêcheux tem seu rizoma 

constituído pela Linguística, pelo 

Marxismo e pela Psicanálise, contudo não 

se conforma com seus postulados e os 

interroga acerca da linguagem, história e 

sujeito.  

Para Lacan, o significante se 

expressa através do desejo. Assim, pode-

se perceber uma relação imediata com o 

inconsciente, imediata, mas constante. 

Somos seres desejantes, então, somos 

significantes; a própria fala constituída. 

Nesta orientação, a teoria saussuriana 

define a língua como um sistema de 

signos, enquanto a linguagem para 

Jacques Lacan é conceituada como uma 

estrutura que existe anteriormente à 

entrada do sujeito no momento do seu 

desenvolvimento mental. Sobre a fala D. 

Freud discorre: 

A expressão „fala‟ deve ser entendida 

não apenas como significando a 

expressão do pensamento por palavras, 

mas incluindo a linguagem dos gestos e 

todos os outros métodos, como por 

exemplo a escrita, através dos quais a 

atividade mental pode ser expressa 

(FREUD, 1974, p. 211).   

A primazia do significante 

(imagem acústica) sobre o significado 

(conceito) é um preceito imprescindível 

para a compreensão dos elementos 

fundantes da Psicanálise, no que se refere 

ao objeto desta ciência. Este deslocamento 

teórico é crucial para a concepção de um 

sujeito no campo do simbólico, ou seja, a 

própria confirmação da ideia do 

inconsciente estruturado como linguagem.  

Lacan (1966) institui:  

O inconsciente não é uma espécie 

definida na realidade psíquica pelo 

círculo do que não tem o atributo (ou a 

virtude) da consciência” (LACAN, 1966, 

p. 830). O inconsciente consiste nos 

materiais reprimidos: “O inconsciente 

não é perder a memória; é não se 

lembrar do que se sabe (LACAN, 2001, 

p. 333). 

Para Lacan (1956), é nas 

abordagens sistêmicas da estrutura que o 

desejo inconsciente é organizado por meio 

da linguagem atravessando o simbólico. É 

neste campo da linguagem que o sujeito se 

constitui na relação com o outro. Nesta 

orientação, percebe-se o simbólico como 

ação de descentramento introduzido pela 

noção de inconsciente, da psicanálise 

freudiana. 

Os símbolos envelopam, com efeito, a vida 

do homem em uma rede tão total que 

reúnem, antes que ele venha ao mundo, 

aqueles que vão engendrá-lo „pelo osso e 

pela carne‟; que trazem em seu 

nascimento, com os dons dos astros, se não 

com os dons das fadas, o desenho de seu 

destino; que dão as palavras que o farão 
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fiel ou renegado, a lei dos atos que o 

seguirão inclusive até onde ele não é ainda 

e além de sua própria morte; e que, através 

deles, seu fim encontra seu sentido no 

juízo final no qual o verbo absolve seu ser 

ou o condena (LACAN, 1966, p. 279). 

Para Lacan (1972) as três 

categorias conceituais simbólico, 

imaginário e real se referem ao simbólico 

que é o espaço que contempla a 

linguagem. É neste interstício que se 

relaciona o sujeito e a lei e a ordem, que 

são denominadas de Outro. O sujeito se 

circunscreve na instância do consciente e 

inconsciente. Assim, pode-se afirmar que 

o inconsciente tem sua manifestação na 

linguagem e isto se representa na clínica 

psicanalítica por meio da associação livre, 

o ato falho, os chistes, os sonhos e os 

sintomas. 

  

Lacan (1998) descreve a linguagem como 

o simbólico, já que é por meio dela que o 

sistema de representações, baseado em 

significantes, determinam o sujeito à sua 

revelia. É por meio desse sistema 

simbólico que o sujeito refere-se a si 

mesmo ao usar a linguagem 

(ROUDINESCO; PLON, 1998).  

No ato nocional de sujeito, 

para Lacan, o sujeito deixa de ser, 

transformando-se em sujeito do 

inconsciente. A história tem papel 

fundamental neste intercambiamento.  

O sujeito lacaniano encontra existência 

numa encruzilhada onde se cruzam um 

trabalho sobre a letra e o significante e 

uma posição descentrada do eu por 

relação ao processo da fala. Esses dois 

eixos (relativamente) independentes 

desenham indiretamente um lugar cujo 

registro de funcionamento é daqui em 

diante assegurado pela definição 

canônica segundo a qual o significante 

representa o sujeito para outro. 

 

O TRANSTORNO DE ESPECTRO 

AUTISTA – TEA 

 

          As alterações na aquisição de 

linguagem, sejam elas, por questões de 

cronologia equiparada, ou de 

desenvolvimento tardio na aprendizagem, 

são as queixas mais frequentes no que se 

refere aos sinais, sintomas, transtornos e 

distúrbios de neurodesenvolvimento, tais 

como o TEA e TDAH. Esta realidade 

clínica é um fator preocupante para os 

vários segmentos que se articulam no 

referencial de normalidade no 

desenvolvimento infantil.   

        É sabido que clinicamente as 

alterações fisiológicas na linguagem não 

se limitam aos aspectos biologicistas de 

neurodesenvolvimento, mas é a partir 

destes limites que vamos manifestar 

nossas considerações fundamentais sobre 

a relação do binômio 

linguagem/aprendizagem. Os prejuízos na 

aquisição de linguagem e como isso afeta 

o desenvolvimento escolar tem causas 

multifatoriais, mas são os fatores 

neurológicos a nossa referência para o 

diagnóstico e intervenções no tratamento.  

          O objetivo de uma pesquisa 

psicopatológica em TEA é viabilizar uma 

proposta que visa à análise, diagnóstico ou 

cuidado primário do processo constitutivo 

dos distúrbios de comunicação e como 

todo este conjunto organizado é 

fisiologicamente percebido, possibilitando 

estudos com fundamentos clínicos, na 

nosologia e nosografia dos sintomas do 

Transtorno de Espectro Autista.  

 

         O desenvolvimento da linguagem se 

fundamenta em dois eixos fundamentais 

da função cortical superior: estrutura 

anatomofuncional e estimulação verbal. A 

distinção está na natureza determinante da 

biologia e a influência do meio e 

condições externas. É importante para o 

conhecimento e reconhecimento das bases 

neurobiológicas da linguagem considerá-

la como sendo processada em distintas 

estruturas anatômicas.  

          Os estudos bioelétricos do tecido 

cerebral e as mais diferentes técnicas de 

imagem possibilitam um estudo mais 

abrangente da neurofisiologia da 
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linguagem, porque tanto a fala, quanto a 

compreensão, recepção e nomeação 

podem sofrer prejuízos naturais ou 

determinados pela biologia.  

           O princípio básico apresenta 

predominância do hemisfério esquerdo 

para o desenvolvimento da linguagem, 

segundo Kandel (2003), o processamento 

da linguagem em cerca de 96% das 

pessoas é realizada neste hemisfério. Uma 

questão importante que corrobora o estudo 

clínico em questão proposto por Broca em 

1864 é o teste de Wada, que avalia 

qualitativamente e quantitativamente a 

lateralidade e as funções verbais, tanto no 

que se refere à linguagem quanto a sua 

memória.  

         Neste exame clínico, a aplicação de 

uma anestesia no hemisfério cerebral 

esquerdo, geralmente, bloqueia a fala. As 

áreas associativas do córtex cerebral, duas 

áreas corticais que ao não desempenharem 

normalmente suas funções correspondem 

a prejuízos significativos na linguagem, 

condição sine quae non para excluir as 

áreas motoras e sensoriais primárias ou 

secundárias de local que controla as 

funções linguísticas.  

         Para uma compreensão mais 

descritiva, do ponto de vista nosográfico 

dos transtornos, as áreas que serão 

estudadas serão denominadas de área 

associativa parieto-occipitotemporal e a 

área associativa pré-frontal.  

 
Afasia.com.br  

            A área de Broca se encontra na 

área associativa pré-frontal e se relaciona 

ao córtex motor para planejamento de 

sequencialidade de movimentos e está 

conectada por feixe de fibras subcorticais 

à área associativa parieto-

occipitotemporal. Na área de Broca, 

encontra-se o que podemos considerar 

como circuito indispensável para a 

formação da palavra, na região do córtex 

pré-frontal.  

           Então, pode-se afirmar que no 

córtex pré-frontal postero-lateralmente e 

na parte pré-motora são planejados os 

padrões motores para que as palavras 

individuais sejam expressas de forma 

natural e recebidas de forma efetiva. A 

área associativa parieto-occipitotemporal 

se constitui de uma área para compreensão 

de linguagem, nomeação de objetos, 

processamento primário de 

lecto/linguagem e coordenadas espaciais 

do corpo, no que se refere à analise.  

           A compreensão de linguagem e 

nomeação de objetos são fundamentais 

para que as atividades linguísticas de 

recepção, compreensão e fala sejam 

executadas na normalidade. No lobo 

temporal, situa-se a área de Wernicke, 

com um objetivo funcional de evocar 

conceitos, por meio do processamento de 

sons, que ao serem recebidos e 

reconhecidos são interpretados como 

palavras. É no ato de compreensão de 

palavras que se fundamenta a função da 

área de Wernicke e qualquer lesão nesta 

área prejudica esta compreensão. Mas é 

necessário que seja considerada a 

associação relativa entre o centro de 

Wernick e área de Broca.  

            A área para nomeação de objetos 

se encontra na lateral da região anterior do 

lobo occipital e da região posterior do 

lobo temporal. A visão e a audição estão 

envolvidas neste processo, ao que se 

refere à aprendizagem dos nomes e acerca 

da natureza física do objeto. Esta 

realização é condição para a compreensão 

da linguagem. É importante considerar 

que mesmo com a polarização das áreas 

de Wernicke e Broca, a leitura é 
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consequência da integração das duas 

áreas, sendo que esta dependência 

sinalizaria a recepção de informações do 

córtex visual esquerdo.  

           Os estudos clínicos vêm se 

aprofundando no mecanismo de ação, 

recepção, produção e compreensão da 

linguagem e não se admite um 

cartesianismo biologiscista quando são 

analisados os prejuízos por lesãos 

cerebrais ou mesmo por genética. Novas 

regiões corticais e subcorticais no 

hemisfério esquerdo foram envolvidas 

neste processo, sendo essenciais para a 

aquisição e desenvolvimento da 

linguagem.  

           Os sistemas de implementação da 

linguagem Wernicke e Broca, envolvendo 

córtex insular e núcleos de base, com 

função de análise dos sinais auditivos 

aferentes, construção fônica e controle 

articulatório se constituem como um 

sistema conceitual, que tem como função 

embasar este conhecimento, sendo regiões 

distribuídas entre o córtex associativo de 

ordem superior. E, por final, o sistema 

mediador que age de forma intermediária 

e se constitui de várias regiões no córtex 

de associação frontal, parietal e temporal.  

          Os neurônios que se relacionam 

formando uma imbricada rede e são 

distribuídos em várias regiões do cérebro 

são responsáveis de forma especializada 

pelo processamento da linguagem. É o 

aparelho auditivo que se responsabiliza 

em sincronizar os sinais auditivos e, ao 

decodificá-los, transformá-los em 

impulsos elétricos. Estes impulsos viajam 

por meio de neurônios até a área auditiva 

do córtex cerebral, no lobo temporal. A 

função específica da área da Wernicke é: o 

reconhecimento do padrão de sinais 

auditivos, interpretação, formulação de 

conceitos ou pensamentos, com ativação 

de grupos diversos de células nervosas. 

           Na parte inferior do lobo temporal, 

é formada a imagem do sinal acústico, 

sendo que os conceitos relacionados são 

armazenados no lobo parietal. 

Consideramos o processo contrário para 

verbalização do pensamento. Uma 

verbalização interna é canalizada para a 

área de Broca, na parte inferior do lobo 

frontal, para se efetivar em produção de 

fala. Tanto as áreas de controle motor 

quanto as responsáveis pela memória 

estão envolvidas na linguagem. É 

importante reforçar que mais de 90% da 

população tem como dominante o 

hemisfério esquerdo para o processamento 

da linguagem, mas o hemisfério direito 

também participa deste processamento.  

        As lesões do cérebro resultam em 

perturbações na linguagem (na fala) e na 

dificuldade de compreensão que é 

denominada de afasia, prejudicando assim 

a competência de falar e compreender a 

fala. A prosódia, a ressonância, a 

articulação, a voz, a cadência/ritmo 

caracterizam a fala. Quando a linguagem 

sofre alterações, podemos classificá-las 

em: desvio, atraso e dissociação. 

 
Alterações de Linguagem 

Item Desvio Atraso Dissociação 

1 Padrão 

evolução 

 

Progressão 

linguagem 

Distinção 

significativa 

2 Alterado 

 

Ritmo 

mais lento 

Relação 

áreas 

3 Anomalia  

Aquisição 

linguagem 

Sequência 

correta 

Diferença  

evolução 

ABMP/MT 

 

         Os fatores que concorrem para a 

etiologia das dificuldades e transtornos de 

aprendizagem e linguagem são diversos, 

tanto podem ser emocionais, intelectuais 

ou cognitivos e orgânicos. Existem 

relações estreitas entre determinados 

transtornos e a linguagem. Trataremos 

especificamente do Transtorno de 

Espectro Autista – TEA, contudo, 
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podemos destacar a dislexia, dislalia, 

discalculia, epilepsia e demais afasias, em 

função das comorbidades.  

         A diminuição da capacidade da 

linguagem escrita ou oral resultante de 

qualquer distúrbio cerebral é denominada 

afasia. Os transtornos desta natureza são 

diversos e há uma multiplicidade de 

testes, avaliações e laudos para classificar 

os tipos e identificar formas de 

intervenção, sendo prioridade que isto 

aconteça nos primeiros anos de vida da 

criança.  

           No geral, as afasias são 

sistematizadas em sensorial e motora, a 

última ainda recebe a denominação de 

expressiva, porque está intimamente 

conectada à dificuldade na produção da 

fala, prejudicando quanto ao ritmo, 

cadência e fluência. A afasia receptiva ou 

também denominada sensorial, na maioria 

das vezes, se refere a prejuízos e 

dificuldades na compreensão da fala e 

linguagem, prejudicando a leitura e a 

escrita nos pacientes afásicos.  

          Como parte constitutiva da 

síndrome de afasia, temos a apraxia de 

fala. Nestes pacientes, mais do que 

compreensão, leitura e escrita, são 

percebidos prejuízos motores, como por 

exemplo deficiência especializada nos 

movimentos orofaciais. Sendo a natureza 

linguística o que marca definitivamente a 

afasia, a incapacidade de desenvolvimento 

motor é a desordem que produz 

ineficiência na condição prosódica, com 

lacunas, espaços e fluência lenta, 

causando equívocos na articulação. As 

alterações de ordem muscular, tais como 

prosódia, articulação fonação e 

ressonância, que envolvem também a 

respiração, são características do distúrbio 

de fala  denominado disartria.  

         Estes sintomas têm casuística nas 

lesões do Sistema Nervoso Central ou 

Periférico, com fixidez ou paralisia nos 

músculos da fala, ou seja, falta de 

coordenação no controle muscular. 

Mesmo sendo a apraxia e a disartria 

desordens motoras da fala, os prejuízos 

são diferentes em nível de produção. A 

fixidez/paralisia, lentificação, tônus dos 

músculos não são elementos significativos 

nos pacientes apráxicos. Já a ataxia, 

hipertônus ou hipotônus, movimentação 

restritiva dos músculos da fala são 

específicos da disartria.  

        A avaliação de linguagem do 

paciente ocorre em vários níveis de 

complexidade de atividades de fala, 

repetição, descrição, compreensão e 

demais elementos constitutivos de 

comunicação e linguagem, além da 

avaliação dos elementos que constituem e 

concorrem para a fala e os movimentos e 

tarefas que envolvem a programação 

motora.   

          Os estudos que envolvem as 

descargas eletroencefalográficas, as crises 

de convulsão, em geral, todos os sintomas 

advindos de crises epilépticas trazem 

alguns distúrbios específicos no quadro 

clínico atual dos distúrbios de linguagem. 

As afasias agudas ou críticas, com 

disfunções transitórias cognitivas, a 

Síndrome de Landau-Kleffner, ou afasia 

epiléptica adquirida, e as disfasias dos 

desenvolvimentos são relacionadas 

clinicamente à epilepsia.  

       É sabido pelos fundamentos clínicos 

que a causa desta afasia se dá por crises 

continuadas ou atividades que envolvem a 

eletroencefalagrofia epileptiforme 

anormal, mesmo que muitas vezes haja 

confusão aparente com sintomas do 

transtorno autístico ou deficiência 

auricoarticular. Já no caso da dislexia, é 

importante ressaltar que, segundo 

Rutkowski (2003), que há uma 

discrepância clínica significativa quando 

se compara os dados das crianças 

brasileiras e as de países desenvolvidos, 

sendo que no Brasil cerca de 40% delas 

apresentam dificuldades de lecto-escrita 

nos anos iniciais e esta porcentagem 



 

  21 
 

diminui para a metade em países mais 

desenvolvidos.  

            A memória sensório-perceptual, 

socioemocional e motora são integridades 

que se articulam para a combinação dos 

fenômenos ambientais e biológicos no que 

se refere à quantidade, qualidade e 

frequência de estímulos que o ambiente 

oferece no aprendizado da 

linguagem/comunicação. A lecto-escrita é 

a base para a análise da dislexia, por ser 

uma mudança significativa na 

aprendizagem infantil, diferenciando-se 

em adquirida e de desenvolvimento 

propriamente dita.  

              A dislexia adquirida é resultado 

de uma lesão cerebral, no caso 

biológico/genético. As causas que 

envolvem meio ambiente ou o espaço 

escolar caracterizariam a dislexia de 

desenvolvimento. Os fatores neurológicos, 

neuroanatômicos e neurofisiológicos, os 

de cognição, as bases genéticas, 

nascimento prematuro e outros como peso 

abaixo da média caracterizariam a dislexia 

de desenvolvimento.  

              Outra divisão das dislexias se 

refere aos tipos denominados de central e 

periférico. Na dislexia central, há prejuízo 

na conversão da grafia correta para a fala. 

Na dislexia periférica, o 

comprometimento se dá na compreensão 

do conteúdo de leitura, ou seja, mais na 

percepção visual.  

             Os tipos fonológicos, de 

superfície e profunda fazem parte como 

subtipos da dislexia central, sendo que 

atencional, pura (literal) ou por 

negligência constituem as dislexias 

periféricas. As dislexias de superfície, 

semântica e fonológica são mais comuns 

nas denominadas de desenvolvimento. 

Entre as dislexias centrais e periféricas, 

temos como fundamento clínico da 

dislexia pura ou literal a leitura letra por 

letra preservada e nas características 

neuroanatômicas lesões occipitais 

inferiores à esquerda.  

         As lesões no lobo parietal esquerdo 

se constituem como características 

neuroanatômicas da dislexia atencional, 

sendo que há preservação da leitura de 

palavras isoladas, mas quanto agrupadas, 

persistem as dificuldades na leitura no 

campo visual global.  

          A lesão na região da artéria cerebral 

média do hemisfério direito envolvendo 

lobos frontal, parietal, frontal e temporal, 

faz parte dos caracteres neuroanatômicos 

da dislexia por negligência e os prejuízos 

na leitura no campo visual do lado 

contralateral ao da lesão cerebral se 

constituem dos fundamentos clínicos desta 

alteração de aprendizagem.  

         As características clínicas da 

dislexia profunda são fluência para leitura 

para palavras frequentes e concretas, 

ausência de leituras de não-palavras e 

bloqueio na via não-lexical. Lesões 

múltiplas no hemisfério esquerdo e a 

existência de habilidades de leitura 

residuais no hemisfério direito são 

características neuroanatômicas deste tipo 

de dislexia. As evidências de disfunção na 

região temporal média e póstero-superior 

do hemisfério esquerdo são caracteres 

neuroanatômicos da dislexia de superfície, 

com características clínicas de 

comprometimento da via lexical, sem 

capacidade ortográfica de informação.   

          O último tipo é a dislexia 

fonológica, que se apresenta com 

fundamento clínico de incapacidade de 

decodificação fonológica, danos da via de 

conversão grafema-fonema, dificuldades 

em tarefas de memória fonológica, 

desempenho insuficiente na leitura de 

pseudopalavras.  No que se refere ao 

funcionamento adequado do 

processamento perilexical, não se 

percebem disfunções neuroanatômicas 

específicas. 

        Os estudos que relacionam a dislexia 

à genética consideram a leitura vinculada 

aos cromossomos específicos 6, 1, 2 e 15. 

O Projeto Genoma Humano relaciona os 
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genes DYX1, DYX2, DYX3 e DYX4, de 

suscetibilidade à dislexia. Os mesmos 

cromossomos específicos citados acima 

foram identificados como relativos ao 

prejuízo no processamento textual.  

         As alterações da linguagem escrita, 

sejam elas, disortografia ou disgrafia, se 

referem, respectivamente, alterações 

ortográficas na grafia das palavras, sendo 

a disgrafia mudanças nos traçados das 

letras. A etiologia dos distúrbios da 

linguagem oral e escrita se referem às 

alterações de déficit auditivo, cognitivo, 

autístico, casuística ambiental ou de 

influência do meio, há atraso 

constitucional ou isolado da linguagem 

expressiva e as demais alterações 

especificas da linguagem.   

        A análise descritiva destes distúrbios 

se fundamenta, respectivamente: 1. 

Influencia a aquisição de linguagem após 

6-9 meses, observadas as alterações de 

perda de qualidade vocal, consoantes 

suprimidas e modificação da sonoridade 

das vogais. Os sons guturais e primitivos 

ainda persistem. 2. O atraso de 

desenvolvimento na evolução da 

linguagem na criança é parcialmente 

similar ao da criança normal, mas há em 

um ritmo de involução. 3. Ocorrência de 

ecolalia, persistência inapropriada do 

mesmo tema (perseveração), alterações da 

comunicação não-verbal, comportamentos 

estereotipados e repetitivos, interesses 

restritivos e prejuízo da sociabilidade. 4. 

Elementos que envolvem riscos sociais e 

emocionais. 5. Prejuízo e atraso 

relacionado à pragmática e à 

compreensão. No caso das demais 

alterações específicas de linguagem, é um 

diagnóstico diferencial de exclusão.  

 

1. LEI Nº 12.764, DE 27 DE DEZEMBRO 

DE 2012. 

 

Presidência da República 

Casa Civil Subchefia para Assuntos 

Jurídicos 

 

LEI Nº 12.764, DE 27 DE DEZEMBRO 

DE 2012. 
 

 

 

 

 Institui a Política Nacional 

de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista; e altera o 

§ 3o do art. 98 da Lei 

no 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990. 
 

 

A PRESIDENTA 

DA REPÚBLICA Faço saber que o 

Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei:  

Art. 1
o
  Esta Lei institui a Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista e estabelece diretrizes para sua 

consecução.  

§ 1
o
  Para os efeitos desta Lei, é 

considerada pessoa com transtorno do 

espectro autista aquela portadora de 

síndrome clínica caracterizada na forma 

dos seguintes incisos I ou II:  

I - deficiência persistente e clinicamente 

significativa da comunicação e da 

interação sociais, manifestada por 

deficiência marcada de comunicação 

verbal e não verbal usada para interação 

social; ausência de reciprocidade social; 

falência em desenvolver e manter relações 

apropriadas ao seu nível de 

desenvolvimento;  

II - padrões restritivos e repetitivos de 

comportamentos, interesses e atividades, 

manifestados por comportamentos 

motores ou verbais estereotipados ou por 

comportamentos sensoriais incomuns; 

excessiva aderência a rotinas e padrões de 

comportamento ritualizados; interesses 

restritos e fixos.  

§ 2
o
  A pessoa com transtorno do espectro 

autista é considerada pessoa com 

deficiência, para todos os efeitos legais.  

Art. 2
o
  São diretrizes da Política Nacional 

de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista:  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.764-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.764-2012?OpenDocument
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I - a intersetorialidade no 

desenvolvimento das ações e das políticas 

e no atendimento à pessoa com transtorno 

do espectro autista;  

II - a participação da comunidade na 

formulação de políticas públicas voltadas 

para as pessoas com transtorno do 

espectro autista e o controle social da sua 

implantação, acompanhamento e 

avaliação;  

III - a atenção integral às necessidades de 

saúde da pessoa com transtorno do 

espectro autista, objetivando o diagnóstico 

precoce, o atendimento multiprofissional e 

o acesso a medicamentos e nutrientes;  

IV - (VETADO); 

V - o estímulo à inserção da pessoa com 

transtorno do espectro autista no mercado 

de trabalho, observadas as peculiaridades 

da deficiência e as disposições da Lei 

n
o
 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente);  

VI - a responsabilidade do poder público 

quanto à informação pública relativa ao 

transtorno e suas implicações;  

VII - o incentivo à formação e à 

capacitação de profissionais 

especializados no atendimento à pessoa 

com transtorno do espectro autista, bem 

como a pais e responsáveis;  

VIII - o estímulo à pesquisa científica, 

com prioridade para estudos 

epidemiológicos tendentes a dimensionar 

a magnitude e as características do 

problema relativo ao transtorno do 

espectro autista no País.  

Parágrafo único.  Para cumprimento das 

diretrizes de que trata este artigo, o poder 

público poderá firmar contrato de direito 

público ou convênio com pessoas 

jurídicas de direito privado.  

Art. 3
o
  São direitos da pessoa com 

transtorno do espectro autista:  

I - a vida digna, a integridade física e 

moral, o livre desenvolvimento da 

personalidade, a segurança e o lazer;  

II - a proteção contra qualquer forma de 

abuso e exploração;  

III - o acesso a ações e serviços de saúde, 

com vistas à atenção integral às suas 

necessidades de saúde, incluindo:  

a) o diagnóstico precoce, ainda que não 

definitivo; 

b) o atendimento multiprofissional; 

c) a nutrição adequada e a terapia 

nutricional; 

d) os medicamentos; 

e) informações que auxiliem no 

diagnóstico e no tratamento;  

IV - o acesso:  

a) à educação e ao ensino 

profissionalizante; 

b) à moradia, inclusive à residência 

protegida; 

c) ao mercado de trabalho; 

d) à previdência social e à assistência 

social.  

Parágrafo único.  Em casos de 

comprovada a necessidade, a pessoa com 

transtorno do espectro autista incluída nas 

classes comuns de ensino regular, nos 

termos do inciso IV do art. 2
o
, terá direito 

a acompanhante especializado.  

Art. 4
o
  A pessoa com transtorno do 

espectro autista não será submetida a 

tratamento desumano ou degradante, não 

será privada de sua liberdade ou do 

convívio familiar nem sofrerá 

discriminação por motivo da deficiência.  

Parágrafo único.  Nos casos de 

necessidade de internação médica em 

unidades especializadas, observar-se-á o 

que dispõe o art. 4
o
 da Lei n

o
 10.216, de 6 

de abril de 2001.  

Art. 5
o
  A pessoa com transtorno do 

espectro autista não será impedida de 

participar de planos privados de 

assistência à saúde em razão de sua 

condição de pessoa com deficiência, 

conforme dispõe o art. 14 da Lei n
o
9.656, 

de 3 de junho de 1998.  

Art. 6
o
  (VETADO).  

Art. 7
o
  O gestor escolar, ou autoridade 

competente, que recusar a matrícula de 

aluno com transtorno do espectro autista, 

ou qualquer outro tipo de deficiência, será 

punido com multa de 3 (três) a 20 (vinte) 

salários-mínimos.  

§ 1
o
  Em caso de reincidência, apurada por 

processo administrativo, assegurado o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10216.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10216.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9656.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9656.htm#art14


 

  24 
 

contraditório e a ampla defesa, haverá a 

perda do cargo.  

§ 2
o
  (VETADO).  

Art. 8
o
  Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação.  

Brasília,  27  de dezembro de 2012; 

191
o
 da Independência e 124

o
 da 

República.  

 

DILMA ROUSSEFF 

José Henrique Paim Fernandes 

Miriam Belchior 

 

 

2. DECRETO Nº 8.368, DE 2 DE 

DEZEMBRO DE 2014 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos 

Jurídicos 

DECRETO Nº 8.368, DE 2 DE 

DEZEMBRO DE 2014 

  

Regulamenta a Lei nº 12.764, 

de 27 de dezembro de 2012, 

que institui a Política Nacional 

de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista. 

A PRESIDENTA DA 

REPÚBLICA, no uso da atribuição que 

lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da 

Constituição, e tendo em vista o disposto 

na Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 

2012, 

DECRETA: 

Art. 1
o
 A pessoa com transtorno do 

espectro autista é considerada pessoa com 

deficiência, para todos os efeitos legais. 

Parágrafo único.  Aplicam-se às 

pessoas com transtorno do espectro autista 

os direitos e obrigações previstos na 

Convenção Internacional sobre os Direitos 

da Pessoa com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, promulgados 

pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 

2009, e na legislação pertinente às pessoas 

com deficiência. 

Art. 2
o
 É garantido à pessoa com 

transtorno do espectro autista o direito à 

saúde no âmbito do Sistema Único de 

Saúde - SUS, respeitadas as suas 

especificidades. 

§ 1
o
 Ao Ministério da Saúde 

compete: 

I - promover a qualificação e a 

articulação das ações e dos serviços da 

Rede de Atenção à Saúde para assistência 

à saúde adequada das pessoas com 

transtorno do espectro autista, para 

garantir: 

a) o cuidado integral no âmbito da 

atenção básica, especializada e hospitalar; 

b) a ampliação e o fortalecimento da 

oferta de serviços de cuidados em saúde 

bucal das pessoas com espectro autista na 

atenção básica, especializada e hospitalar; 

e 

c) a qualificação e o fortalecimento 

da rede de atenção psicossocial e da rede 

de cuidados de saúde da pessoa com 

deficiência no atendimento das pessoas 

com o transtorno do espectro autista, que 

envolva diagnóstico diferencial, 

estimulação precoce, habilitação, 

reabilitação e outros procedimentos 

definidos pelo projeto terapêutico 

singular; 

II - garantir a disponibilidade de 

medicamentos incorporados ao SUS 

necessários ao tratamento de pessoas com 

transtorno do espectro autista; 

III - apoiar e promover processos de 

educação permanente e de qualificação 

técnica dos profissionais da Rede de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.368-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.368-2014?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm
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Atenção à Saúde quanto ao atendimento 

das pessoas com o transtorno do espectro 

autista; 

IV - apoiar pesquisas que visem ao 

aprimoramento da atenção à saúde e à 

melhoria da qualidade de vida das pessoas 

com transtorno do espectro autista; e 

V - adotar diretrizes clínicas e 

terapêuticas com orientações referentes ao 

cuidado à saúde das pessoas com 

transtorno do espectro autista, observando 

suas especificidades de acessibilidade, de 

comunicação e atendimento. 

§ 2º A atenção à saúde à pessoa com 

transtorno do espectro autista tomará 

como base a Classificação Internacional 

de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - 

CIF e a Classificação Internacional de 

Doenças - CID-10. 

Art. 3
o
 É garantida proteção social à 

pessoa com transtorno do espectro autista 

em situações de vulnerabilidade ou risco 

social ou pessoal, nos termos da Lei 

nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

Art. 4
o
 É dever do Estado, da 

família, da comunidade escolar e da 

sociedade assegurar o direito da pessoa 

com transtorno do espectro autista à 

educação, em sistema educacional 

inclusivo, garantida a transversalidade da 

educação especial desde a educação 

infantil até a educação superior. 

§ 1
o
 O direito de que trata 

o caput será assegurado nas políticas de 

educação, sem discriminação e com base 

na igualdade de oportunidades, de acordo 

com os preceitos da Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Pessoa 

com Deficiência. 

§ 2
o
 Caso seja comprovada a 

necessidade de apoio às atividades de 

comunicação, interação social, 

locomoção, alimentação e cuidados 

pessoais, a instituição de ensino em que a 

pessoa com transtorno do espectro autista 

ou com outra deficiência estiver 

matriculada disponibilizará acompanhante 

especializado no contexto escolar, nos 

termos do parágrafo único do art. 3
o
 da 

Lei n
o
 12.764, de 2012. 

Art. 5
o
 Ao tomar conhecimento da 

recusa de matrícula, o órgão competente 

ouvirá o gestor escolar e decidirá pela 

aplicação da multa de que trata o caput do 

art. 7º da Lei nº 12.764, de 2012. 

§ 1
o
 Caberá ao Ministério da 

Educação a aplicação da multa de que 

trata o caput, no âmbito dos 

estabelecimentos de ensino a ele 

vinculados e das instituições de educação 

superior privadas, observado o 

procedimento previsto na Lei n
o
 9.784, de 

29 de janeiro de 1999. 

§ 2
o
 O Ministério da Educação dará 

ciência da instauração do processo 

administrativo para aplicação da multa ao 

Ministério Público e ao Conselho 

Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência - Conade. 

§ 3
o
 O valor da multa será calculado 

tomando-se por base o número de 

matrículas recusadas pelo gestor, as 

justificativas apresentadas e a 

reincidência. 

Art. 6
o
 Qualquer interessado poderá 

denunciar a recusa da matrícula de 

estudantes com deficiência ao órgão 

administrativo competente. 

Art. 7
o
 O órgão público federal que 

tomar conhecimento da recusa de 

matrícula de pessoas com deficiência em 

instituições de ensino vinculadas aos 

sistemas de ensino estadual, distrital ou 

municipal deverá comunicar a recusa aos 

órgãos competentes pelos respectivos 

sistemas de ensino e ao Ministério 

Público. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12764.htm#art3p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12764.htm#art3p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12764.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12764.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm
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Art. 8
o
 A Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República, 

juntamente ao Conade, promoverá 

campanhas de conscientização sobre os 

direitos das pessoas com transtorno do 

espectro autista e suas famílias. 

Art. 9
o
 Este Decreto entra em vigor 

na data de sua publicação. 

Brasília, 2 de dezembro de 2014; 

193
o
 da Independência e 126

o
 da 

República. 

DILMA ROUSSEFF 

José Henrique Paim Fernandes 

Arthur Chior 

Ideli Salvatti 

 

ECA – ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE E SEUS 

DIREITOS E O TEA 

 

                 É urgente a reflexão dos 

fenômenos que circundam a violação de 

direitos às crianças e aos adolescentes, 

tendo como foco a análise do perfil 

psicológico e comportamental de 

agressores de crianças e adolescentes, na 

perspectiva de documentos que assegurem 

a proteção integral a este segmento de 

vulnerabilidade social tais como: 

Constituição Federal, de 1988, e Estatuto 

da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90 

e as demais leis citadas acima.  

               A relevância ímpar em ressaltar 

a rede de garantias e de direitos e sua 

ampla incidência local, regional, com 

vistas à cobertura nacional faz parte de um 

trabalho de publicização de marcos legais 

de combate à violência infantil e garantias 

de direitos constitucionais.  

                 Também se observam a revisão 

de literatura, desenvolvimento do tema, 

tópico e desempenho, seguidos dos 

procedimentos metodológicos em saúde, 

considerações finais e suas respectivas 

referências. Enfim, depreende-se uma 

análise multifuncional dos setores e 

segmentos de articulação e defesa, no 

embate premente à violação dos direitos e 

garantias das crianças e adolescentes.  

            A análise dos direitos e garantias 

universais destinados às crianças e aos 

adolescentes no país não pode ser restrita 

aos aspectos regionais de política pública 

local. É imprescindível que se ampliem os 

estudos para que os indicadores sociais 

correspondam de forma legítima ao 

cenário real de acolhimento, atendimento 

e acompanhamento, sendo vital a sua 

natureza preventiva, principalmente no 

caso específico do TEA.  

            Sobre o tema criança e 

adolescente, pode-se depreender a 

necessidade de assegurar a liberdade 

preconizada pela Constituição Federal, de 

ir e vir, aprender e apreender, e ao mesmo 

tempo, ao focalizar a saúde mental 

pública, proceder ao estudo dos fatores 

que levam um agressor de crianças a 

praticar tal delito e também a reincidir, 

sendo o segmento de vulnerabilidade 

analisado criança e adolescente. 

            Uma forma de vislumbrar a 

atenção ao segmento criança e 

adolescente, é se fundamentar na saúde 

mental preventiva, que ao invés de curar 

as enfermidades ou tratar os sintomas foca 

na prevenção delas. O objeto da análise 

deste texto é o segmento criança e 

adolescente, com prerrogativas legais 

garantidas pela Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências.  

          Ao que se refere no parágrafo 

anterior como objeto, pode-se considerar 

criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa 

até doze anos de idade incompletos.  
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           O conhecimento e reconhecimento 

do perfil psicológico em crimes sexuais 

especificamente de crianças e 

adolescentes é importante no contexto 

médico-legal, contudo pela natureza 

subjetiva ainda carece de aspetos físicos 

que contribuirão com a peritagem, tendo 

em vista o objetivo maior em subsidiar o 

Juiz de Direito. 

            É sabido que o atendimento 

integral à criança e ao adolescente por 

intermédio do Sistema Único de Saúde, 

Centros de Referências, Postos de Saúde e 

demais segmentos da saúde física e mental 

é assegurado pela Lei 8.069/90, o que 

pressupõe o acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para promoção, 

proteção e recuperação da saúde destas 

crianças vulnerabilizadas socialmente.  

          Compreende-se, também, que é 

incumbência do poder público fornecer 

gratuitamente àqueles que necessitarem os 

medicamentos, próteses e outros recursos 

relativos ao tratamento, habilitação ou 

reabilitação. Assim, quando ocorre 

qualquer intervenção de prejuízo à 

integralidade deste segmento, deve-se 

fazer valer a Lei e penalização do 

agressor, seja o fulcro legal, o ECA, 

Código Penal, Código Civil, Código do 

Processo Penal ou Lei de Execução Penal. 

         A ampla proteção, no que se refere à 

saúde integral, é uma garantia 

incontestável e não há cidadão algum que 

não se sinta contemplado ao saber desta 

prerrogativa legal. Criança e adolescente 

como prioridade absoluta é mais 

que discurso, é a metodologia capaz de 

atribuir ao Estado matiz de 

responsabilidade e preocupação com o seu 

futuro. A articulação com as outras áreas 

tais como: educação e assistência social é 

necessária para a formação de uma rede de 

atenção, com vistas à consecução da 

integralidade deste Sistema.  

          Segundo o Portal Brasil, do 

Governo Federal, A educação básica é o 

primeiro nível do ensino escolar no 

Brasil.  Compreende três etapas: a 

educação infantil (para crianças com até 

cinco anos), o ensino fundamental (para 

alunos de seis a 14 anos) e o ensino médio 

(para alunos de 15 a 17 anos).  

          Ao longo desse percurso, crianças e 

adolescentes devem receber a formação 

comum indispensável para o exercício da 

cidadania, como aponta a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, Lei 

9.394/96. A escola, como função e prática 

social da educação, é o locus onde o 

segmento criança e adolescentes e se sente 

mais à vontade, sendo necessário um 

cuidado redobrado para que molestadores 

de crianças não se aproveitem deste 

universo. Ainda se fundamentando no 

aspecto da peritagem, a regulamentação 

legal da perícia judicial se estrutura 

mediante a articulação do Código de 

Processo Penal, artigos 149 e 775, e Lei 

de Execução Penal, artigo 175. 

          Todas as fases de construção do 

conhecimento e formação da criança e do 

adolescente são importantes para os 

operadores do direito. É necessário um 

entendimento que extrapole o nível 

biológico para o entendimento da atitude 

infantil. O objetivo da educação infantil é 

o desenvolvimento físico, psicológico, 

intelectual e social da criança, em todos os 

seus níveis.  

           Não se trata de simular o contexto 

familiar, contudo o intuito é 

complementar esta base já recebida, na 

família. As creches são espaços lúdicos 

para receber crianças até 3 anos de idade. 

A pré-escola é o campus de crianças de 4 

e 5 anos. O ensino fundamental recebe, 

então, crianças até doze anos incompletos 

e adolescentes. O ensino médio, 

adolescentes de 15 a 17 anos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm


 

  28 
 

            A articulação entre educação, 

saúde, assistência social, direitos humanos 

e justiça e segurança pública é 

imprescindível para a formação integral 

destes dois segmentos sociais de extrema 

importância para a sociedade. Avaliar as 

políticas públicas e rever o planejamento e 

os planos de atendimento, acolhimento e 

acompanhamento é um caminho possível 

para intervenção e realinhamento destas 

ações de caráter estatal. A sociedade deve, 

indubitavelmente, fazer-se presente neste 

processo que garante o bem-estar e a 

integridade da criança e do adolescente. 

 

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS 

          A introdução de um trabalho 

científico é resultado da delimitação da 

área e do seu tema. Neste caso, apresenta-

se a análise conjuntural no processo de 

atenção integral à criança e ao 

adolescente, em consonância com a 

Constituição Federal, de 1988, e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 

8.069/90.  

          É apresentado de forma ampla o 

tema análise do perfil de agressores e 

violadores de direitos deste segmento 

social de vulnerabilidade a ser 

desenvolvido e como este se relaciona 

com a sua devida área do conhecimento, 

apresentam-se: o problema, ou seja, o 

entrave que prejudica o desenvolvimento 

natural daquele processo, ou mesmo os 

fatores que fragilizam o fenômeno; os 

objetivos: geral, aquilo que se pretende 

alcançar, e os específicos, como se 

pretende alcançar, ou seja, os "caminhos" 

possíveis para efetivar a ação de 

consolidar a rede de atenção integral 

seguidos da justificativa: importância, 

oportunidade e viabilidade do projeto a ser 

executado. 

          A palavra método vem do 

grego: methodos - meta e hodos - 

caminho. Utilizar um método é selecionar 

caminhos possíveis para se alcançar 

objetivos propostos, de forma ordenada e 

regular. Dividem-se em métodos de 

abordagem, de procedimento, técnicas de 

pesquisa e de análise. Os primeiros se 

subdividem em: dedutivo, indutivo, 

hipotético-dedutivo e dialético, os de 

procedimento: estruturalista, funcionalista, 

estatístico, estudo de caso, histórico, 

comparativo e dialético.  

        As técnicas de pesquisa estabelecem 

os instrumentos necessários à coleta de 

dados, sendo documental direta 

(questionários, história de vida, 

entrevistas, testes ou observações 

sistemática e assistemáticas) e indireta 

(bibliográfica, webgráfica e gêneros da 

esfera acadêmica: resenha, resumo e 

artigo científico.). As técnicas de análise 

são qualitativa (fenomenológica) e 

quantitativa (estatística/numérica). 

          Ao analisar toda a conjuntura que 

contempla as garantias e direitos 

fundamentais às crianças e aos 

adolescentes, pode-se depreender a 

formação teórica de uma rede de 

acolhimento, atendimento e proteção a 

este segmento de vulnerabilidade social, 

contudo é necessária a articulação com os 

diversos setores da sociedade civil, a 

saber, o tripé: educação, saúde e 

assistência social.  

           Tendo em vista a especificidade da 

proteção contra agressores e, neste 

percurso, fortalecer o combate à 

exploração sexual e comercial deste 

segmento, é imprescindível a inserção dos 

órgãos de direitos humanos, justiça e 

segurança pública nesta rede, de forma 

ativa e participativa. A sociedade tendo 

acesso aos documentos que consolidam 

esta proposição de atenção integral, 

participando, assim, ativamente de fóruns, 

encontros e demais movimentos de 

participação popular contribui 

sobremaneira para o embate e a 
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erradicação da violação de direitos das 

crianças e dos adolescentes. 

          A ONU – Organização das Nações 

Unidas, ao declarar o dia 2 de abril – o 

Dia Mundial da Conscientização do 

Autismo, viabilizou uma discussão macro 

que coincide com o objetivo desta 

pesquisa que é a articulação entre 

educação, linguagem e transtorno de 

espectro autista. A estrutura quaternária é 

a articulação entre elementos do setting 

psicanalítico: associação livre; 

dimensionamento e redimensionamento 

do sintoma, demanda, transferência e 

contra-transferência e processo de cura.  

        A análise destes elementos 

associados ao contexto clínico do TEA 

possibilita a compreensão de uma clínica 

sistêmica e uma aproximação 

transferencial entre Psicanálise e 

Neurociências do Comportamento. Até 

onde esta aproximação pode nos levar é o 

objeto deste trabalho. 

A escola não é o espaço apropriado 

para a identificação, classificação ou 

diagnóstico de uma criança que apresenta 

sinais e sintomas de transtorno autístico. 

Mas é preciso ressaltar que o fato de que o 

professor não esteja preparado para este 

trabalho não prescinde o número 

significativo de crianças em estado de 

autismo (leve e moderado) nas unidades 

escolares. Segundo o Portal Brasil, com 

informações do Ministério da Educação, 

do Governo Federal, em 2014, mais de 

698 mil estudantes, com características 

especiais, estavam matriculados em 

classes comuns, sendo que o percentual 

sobe 93%, em escolas públicas. 

         A importância desta pesquisa está na 

estimativa de prevalência de que o TEA 

incida em 1% da população, 70 milhões 

de pessoas no mundo, sendo 2 milhões de 

pessoas no Brasil. Nos Estados Unidos, 

um relatório de março de 2014, a CDC – 

Centro de Controle e Prevenção de 

Doenças, apresentou dados de prevalência 

de 1 em cada 42 meninos e 1 em cada 189 

meninas, com Transtorno de Espectro 

Autista.  

        Estudos recentes, no ano de 2014, na 

Suécia, demonstraram uma mudança 

sociocultural importante nas estimativas, 

com base em pesquisa anterior. Os autores 

são pesquisadores da King‟s College, de 

Londres, e no Instituto Karolinska, de 

Estocolmo, e afirmaram que a genética 

tem um peso de 50 %, bem menos do que 

as estimativas anteriores de 80 a 90%, 

segundo o JAMA, Journal of the American 

Medical Association. 

   A Lei 12.764, de 27 de dezembro de 

2012, discorre sobre a Política Nacional 

de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtornos do Espectro do Autismo. As 

Diretrizes de atenção à reabilitação da 

pessoa com transtornos do espectro do 

autismo – TEA- apresentam as 

orientações à Rede de Cuidados à Pessoa 

com Deficiência. Ainda há, como parte 

deste arcabouço legal, o Decreto nº 8.368, 

de 2 de dezembro de 2014, que 

regulamenta a Lei nº 12.764, de 27 de 

dezembro de 2012, que institui a Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista. 

 A CID 10 – Classificação 

Internacional de Doenças, em sua décima 

edição, tem na classificação F 48 – 

Transtornos Globais de Desenvolvimento 

– aproximando nesta rubrica nove 

transtornos relacionais. Como referência, 

apresentam-se sintomas tais como a 

aversão social, dificuldades no 

desenvolvimento da imaginação, 

estereotipias motoras, linguagem com 

significativos desvios, sendo estas 

manifestações sintomáticas observadas 

antes do terceiro ano de vida infantil. 

O Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais, na sua 
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quinta edição, o DSM-V, mudou de forma 

significativa os critérios diagnósticos para 

o autismo/TEA. A apresentação de 

sintomas precocemente e o 

comprometimento da capacidade do 

indivíduo praticar as suas atividades no 

seu cotidiano são dois referenciais 

fortemente destacados pela nova revisão 

do DSM acerca do Transtorno de Espectro 

Autista.  

A apresentação de problemas de 

interação social ou emocional alternativo, 

graves problemas para manter relações ou 

desenvolver atividades de engajamento 

social, bem como apresentar dificuldades 

de comunicação não-verbal, incluindo, 

assim, o gestual, o vocal, o postural, 

anormalidade nos movimentos dos olhos e 

nas expressões faciais e o não 

reconhecimento das expressões faciais, 

como sinais, nas outras pessoas, são 

sintomas reconhecidos do TEA. Ainda 

nesta orientação sintomática, percebem-se 

a resistência a mudanças e apego à rotina 

e às atitudes e ações padronizadas, sem 

comportamentos de estímulos sensoriais. 

Todos estes elementos são característicos 

da pessoa que pode ser diagnosticada com 

Transtorno de Espectro Autista, TEA.    

Em 1943, Leo Kanner apresentou 

pela primeira vez as características de 

ecolalia, obsessividade, estereotipias e 

autismo extremo para o termo descrito por 

ele denominado como Transtorno 

Autístico do Contato Afetivo. Notam-se já 

nestes escritos uma relação com a 

intensidade da vida imaginativa, o 

alheismo e ausência de respostas a 

estímulos da exterioridade.  

Este termo (autismo) é caudatário 

dos estudos de Bleuler, que por meio dos 

AA/4A, apresentava que, para a 

Esquizofrenia, deveriam ser identificados 

os sintomas inerentes à orientação para a 

vida subjetiva que altera a percepção do 

mundo (autismo na concepção de E. 

Bleuler), falta de unidade de consciência, 

presença de sintomas característicos, 

evolução com inevitável deterioração e 

uma construção multidimensional.    

É importante ressaltar novamente 

que na revisão número 5, do DSM, são 

descartados os subtipos dos transtornos do 

autismo, sendo que as subcategorias são 

agrupadas em uma condição unificada 

denominada de Transtorno de Espectro 

Autista – TEA. Não se considera de forma 

singular a Síndrome de Asperger, sendo 

esta condição relacionada ao diagnóstico 

global do autismo, que passa a ser 

orientado por duas categorias: presença de 

comportamentos repetitivos e 

estereotipados e alteração da comunicação 

social. 

As leis que instituem a Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista são, primeiramente, a Lei nº 

12.764, de 27 de dezembro de 2012, e, o 

Decreto nº 8.368, de 2 de dezembro de 

2014. Neste Decreto, a pessoa com 

transtorno de espectro autista é 

considerada pessoa com deficiência, para 

todos os efeitos legais, sendo esta uma 

particularidade deste transtorno.  

 

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE 

ATENÇÃO, COM 

HIPERATIVIDADE, 

IMPULSIVIDADE E DESATENÇÃO – 

TDAH 

 

         Sendo caracterizado por uma 

disfunção no córtex pré-frontal, o TDAH 

tem como constituição de seus sintomas a 

impulsividade, distúrbios de desatenção, o 

prejuízo no controle das emoções, 

dificuldade de planejamento, elaboração 

de estratégias e hiperatividade, com 

hipercinesia. 

         Segundo ARRUDA (2019), 912 mil 

crianças brasileiras de 5 a 12 anos, 

percentual estimativo de 3,3% da 

população infantil, conforme apresenta o 
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IBGE, possuem o TDAH, mas nunca 

foram tratados. Ainda nesta orientação, 

2,3%, equivalente a 625 mil crianças 

desconhecem este transtorno, mas 

convivem com os prejuízos dos sintomas 

dele, mas ainda podem ser tratados e 

controlados, com um prognóstico 

significativo de qualidade de vida.  

          Crianças com TDAH têm sete vezes 

risco maior de sofrerem acidentes 

domésticos e nove vezes mais chance de 

serem hospitalizados por contusões e 

fraturas, sendo que na vida adulta 

apresenta também maior risco de 

dificuldade de manutenção de 

relacionamentos pessoais e maior 

possibilidade de desenvolvimento de 

ideação suicida. 

        Por mais que haja indicações para 

tratamento do TDAH com uso de 

anfetaminas e estimulantes (Arruda, 

2019), é importante ressaltar o papel dos 

componentes cognitivos no 

“amadurecimento” do frontal e a 

contribuição significativa das 

psicoterapias e atividade cognitiva-

comportamental.  

        O diagnóstico deve levar em conta 

vários critérios clínicos. Esta condição 

clínica é muito comum, por isso afeta uma 

parcela significativa da população infantil, 

cerca de 5%, sendo que estes sintomas se 

não forem tratados persistirão na vida 

adulta, manifestando-se como agitação, 

impulsividade e desatenção. 

  

         O Centro de Pesquisa da América 

Latina de estudo de TDAH, teve 

participação em sua pesquisa do Instituto 

DÓr de Pesquisa e Ensino, no Rio de 

Janeiro, com representação do Dr. Paulo 

Mattos. Esta pesquisa contou com mais de 

3 mil pessoas, pacientes com TDAH e 

indivíduos saudáveis, entre 4 e 63 anos, 

que foram submetidos a exames de 

neuroimagem estrutural por Ressonância 

Magnética. A posteriori, cada região do 

cérebro foi avaliada. Este protocolo pode 

apresentar uma comparação das estruturas 

cerebrais entre indivíduos com e sem o 

transtorno. 

 

       O resultado da pesquisa foi muito 

importante pela comprovação de que as 

estruturas de pacientes com TDAH tais 

como hipocampo, núcleo acúmbens e 

amígdala, são menores, sabendo, assim, 

que estas são responsáveis pela motivação 

e regulação de emoções, bem como o 

chamado sistema de recompensa. Quando 

se percebe que no adulto estas alterações 

são menos significativas, temos a 

comprovação que este transtorno é 

relacionado ao atraso da maturação de 

regiões cerebrais que regulam as emoções 

e tem como público principalmente as 

crianças. 

 

       É importante ressaltar a diferença 

entre o Transtorno de Déficit de Atenção, 

do tipo desatento daquele denominado 

tipo hiperativo, senso que o impulsivo 

também deve receber um cuidado 

específico e direcionado. O ato de cometer 

erros descuidados, dificuldade de manter a 

atenção diretiva e operante, seguir 

instruções, organizar tarefas e 

esquecimento, relaciona-se a desatenção.  

 

          O tipo hiperativo e combinado 

apresenta o comportamento de 

movimentar todo o tempo, sair do lugar 

para se locomover de forma voluntária, 

correr ou escalar, falar de forma 

excessiva, relacionam-se aos sintomas 

hiperativos. Os sintomas da desatenção 

são mais comumente percebidos e 

evidenciados em crianças do sexo 

feminino. É importante salientar que as 

literaturas atuais não admitem mais uma 

visível distinção entre meninos e meninas 

quando o tema é o TDAH. 

          O TDAH é um transtorno de 

neurodesenvolvimento que tem 

especificação de gravidade atual, segundo 

o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais – DSM – 5, da 

American Psychiatric Association – APA, 

em leve, com poucos sintomas, se algum, 
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estão presentes além daqueles necessários 

para fazer o diagnóstico, critérios 

preenchidos em seis (6) meses, vida 

social, acadêmica ou profissional. 

Moderada, sintomas ou prejuízo funcional 

entre “leve” e “grave” estão presentes. E 

ainda grave, muitos sintomas além 

daqueles necessários para fazer o 

diagnóstico estão presentes, ou os 

sintomas podem resultar em prejuízo 

acentuado.  

PSICANÁLISE: MÉTODOS E 

PROCEDIMENTOS DIACRÔNICOS  

          Não se pode neste processo de 

estudo entre a articulação da língua e a 

psicanálise abster dos métodos e 

metodologias de pesquisa, que são o 

fundamento basilar que evocam os 

conceitos de conhecimento e sua 

caracterização, formatação, apresentação e 

publicização. A Psicanálise é teoria, 

método, prática, clínica e arte.  No campo 

das artes o rigor científico se rende à 

cadência e ritmo da lei da vida. Que é de 

um subir e descer constante, 

caracterizando, assim, a movência.  

           Mas ao pensar o seu percurso desde 

o conhecimento filosófico, perpassando o 

teológico, o empírico e, posteriormente, o 

científico, podemos analisar o quanto é 

significativo para a produção da ciência 

este rigor metodológico.  

           A sistematização dos elementos de 

constituição da metodologia científica 

proporciona a comprovação da sua própria 

natureza de comprovação e de repetição.               

Segundo Marilena Chauí, método é um 

caminho regular e ordenado que se segue 

para alcançar um determinado objetivo, 

com presteza, acuidade e proselitismo. E é 

consolidando a hierarquia dos elementos 

de constituição da metodologia de 

pesquisa que se compreende esta 

assertiva. 

          A introdução de um trabalho 

científico, quando se refere à psicanálise, 

é resultado da delimitação da sua área e do 

seu tema. Na introdução, momento que se 

apresenta de forma ampla o tema a ser 

desenvolvido e como este se relaciona 

com a sua devida área do conhecimento, 

apresentam-se: o problema, ou seja, o 

entrave que prejudica o desenvolvimento 

natural daquele processo, ou mesmo os 

fatores que fragilizam o fenômeno; os 

objetivos: geral, aquilo que se pretende 

alcançar, sendo precedido do verbo no 

infinitivo, para caracterizar a 

impessoalidade necessária à pesquisa, e os 

específicos, como se pretende alcançar, os 

"caminhos" possíveis para efetivar a ação 

e a justificativa: importância, 

oportunidade e viabilidade do projeto a ser 

executado.  

       A revisão de literatura compreende a 

organização sistemática da leitura 

depreendida para a produção da pesquisa. 

Deve-se ressaltar que a linguagem é a 

faculdade humana do pensamento. A 

credibilidade da proposta depende das 

teorias a serem discutidas no 

desenvolvimento do trabalho com a 

língua.     Assim, esta etapa exige do 

redator uma leitura ampla, de 

conhecimento geral, uma leitura 

específica para consolidação da temática e 

proposição de comparativos entre uma 

linha e outra de pensamento. 

        A metodologia aplicada ao estudo 

diacrônico de uma língua se constitui no 

princípio da dialética e na emancipação do 

indivíduo para a construção da sua 

identificação, e, por conseguinte, o senso 

da cidadania. Se nos atentarmos aos 

métodos de abordagens, poderíamos 

definir que o método a ser utilizado em 

um caso particularizado seria o hipotético-

dedutivo e dialético, pois exige a 

experimentação e ao mesmo tempo a 

investigação dos fenômenos em 

movimento, pois a fala é viva e dinâmica 

e sofre variações em função do tempo. 

        Dos métodos de procedimento, pela 

relação com o plano geral de trabalho, 

corresponderia ao histórico-comparatista. 
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Os fenômenos devem ser estudados, 

buscando-se suas influências na 

contemporaneidade. As técnicas de 

pesquisa mais utilizadas neste recorte 

seriam a documental indireta até a 

documental direta. No segundo caso, tem-

se o questionário, entrevistas e observação 

e história de vida.  

 

         Das técnicas de análise, podemos 

apregoar a utilização das análises 

qualitativa e quantativa. Destas técnicas, a 

técnica qualitativa deve ser enfatizada, 

pela relação com a intervenção em 

realidades sociais aparentes. 

 

           A aplicação mais instigante da 

análise da articulação entre a linguística e 

a psicanálise para o entendimento do 

sujeito em análise de discurso ainda se 

fundamenta na pesquisa. Por exemplo, ao 

propor um seminário, podem-se 

depreender várias considerações sobre 

pontos importantes como a língua, 

linguagem e oralidade, o sujeito, a 

história, a ideologia, o inconsciente e o 

desenvolvimento psicossexual, tudo como 

fonte inspiradora na construção do novo 

pensamento. Perrenoud fala sobre a 

pedagogia crítica como instância de 

reflexão contínua e percepção da realidade 

social: 

 
Nenhuma pedagogia, por mais frontal e 

tradicional que seja, é totalmente 

indiferente às questões, às respostas, às 

tentativas e aos erros dos alunos 

(Philippe Perrenoud, 1999). 

          Na educação, é importante pensar 

na projeção do “outro” e de suas 

motivações e atitudes. Nessa relação entre 

psicanálise e educação, a compreensão da 

relação humana é muito importane para 

que o professor-ensinante possa realmente 

contribuir para um fazer educativo com 

princípios verdadeiramente relacionados à 

realidade social do educando.  

          Segundo Philippe Perrenoud, é 

notório que, por mais que uma atividade 

esteja planejada, sempre há espaço para 

um alinhamento, algumas mudanças 

estratégicas para que o setting aconteça. É 

a partir da modulação de aula, que nasce 

uma avaliação mais global do processo, às 

vezes das atividades mentais do aluno-

aprendente e outras do professor- 

ensinante e, ainda, da movência do 

interstício social entre eles. 

 

          Percebe-se então que o foco 

principal da avaliação formativa em 

Psicanálise ou anamenese formativa, em 

um ensino e aprendizagem analítico, com 

uma abordagem histórica e um olhar 

fundado nas posições da ideologia, por 

meio da dinâmica do inconsciente, prática 

matricial, de coesão social, como 

representação, encontra-se no 

desenvolvimento das aprendizagens dos 

alunos-aprendentes, onde, por meio da 

análise da experiência da realidade social, 

o professor-ensinante passa a observar, de 

forma relacional, o modo em que este 

aluno-aprendente responde às diversas 

situações-problemas de uso concreto da 

língua em contato com a história e o 

sujeito ser afetado pelo simbólico. 

 

         Desta forma, a esta variante 

histórica, temos que acrescer todas as 

determinantes que se inserem neste 

processo de investigação. É sabido que, 

dentre todos os fatores que permeiam 

estas situações educativas que se 

relacionam à prática do saber histórico, o 

fator por excelência legitimado é a regra 

da diversidade de relações de vozes, 

unidas pela dispersão, onde jamais se 

despreza o distinto e se explicita as 

múltiplas experiências de vida  e as 

heranças culturais.  

 

          Assim, autoavaliar "é uma atividade 

intrínseca e indissociável a qualquer tipo 

de ação que vise a provocar mudanças. As 

mudanças estavam relacionadas aos 

aspectos didáticos e metodológicos no 

ensino da língua, com mediação das 

técnicas psicanalíticas. Nesse sentido, a 

avaliação é uma atividade que faz parte da 

ação educativa, como disse anteriormente, 
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é um instrumento de regulamentação, mas 

esta regulação não poderia restringir o 

contexto linguístico à teoria da 

Psicanálise, a história e ao sujeito.  

 

          Se nos lançarmos a uma 

autoanálise, atribuiremos à avaliação o 

caráter de reflexão-ação-reflexão. Por ser 

reflexão da ação, podemos inferir que a 

avaliação torna-se a possibilidade de 

superação da própria ação e que provocará 

mudanças no processo educativo analítico. 

Estas mudanças são responsáveis pelo 

realinhamento dos conceitos pré-

construídos que o falante de uma língua 

reordena, em situações discursivas 

variadas. A autoavaliação, assim, deve 

perpassar o processo de acomodação e de 

equilibração, de assimilação e 

dissimilação. 

 

           A ação educativa analítica se 

destina a promover o desenvolvimento 

humano em todas as relações de 

autoconhecimento; o certo é optar por 

uma forma de avaliação analítico-

participativa que contribua para que esta 

ocorra em compreensão e entendimento 

dos vieses. No caso específico de um 

olhar diacrônico, torna-se mais importante 

o conhecimento e reconhecimento dos 

aspectos sociais, culturais, políticos, 

ideológicos, que propõem uma prática 

dialógica e discursiva.  

 

          Então, é necessário doar à avaliação 

analítica uma nova face, a de ser um 

exercício de metacognição, 

transformando-se em um instrumento de 

aprender, com o objetivo real de promover 

a aprendizagem significativa, capaz de 

levar o aluno-aprendente a tomar 

conhecimento da evolução de sua 

aprendizagem. 

 

         A autoavaliação, assim, é a reflexão 

transformada em ação, ação essa que nos 

impulsiona a novas reflexões, ou, como 

nas palavras de Hoffmann: 

 

 "reflexão permanente do educador sobre 

sua realidade e acompanhamento, passo 

a passo, do educando, na sua trajetória 

de construção do conhecimento" 

( Hoffmann, 1991).  

 

          Desta maneira, estando a atual 

prática da autoavaliação da aprendizagem 

a serviço de um entendimento teórico-

metodológico conservador da sociedade e 

da educação, precisamos propor o 

rompimento dos seus limites, que é o que 

queremos fazer. Para isso, temos que 

inseri-la em uma situação discursivo- 

pedagógica muito maior. Sendo a 

linguagem permeada pela interação e 

matizada pela ideologia, esta avaliação 

deve ser correspondente, propondo, assim, 

atividades linguísticas que sejam 

sociodiscursivas e possíveis de intensa e 

contínua reconstrução social deste eu, que 

ao surgir, circuscreve o Outro. 

 

           Esta existência circunscrita se 

confirma no momento em que se coloca a 

autoavaliação a serviço de uma Pedagogia 

que entenda e esteja preocupada com a 

educação como um mecanismo de 

transformação social, com a superação de 

todo o autoritarismo e baseando na 

aprendizagem múltipla do aluno-

aprendente. O novo modelo autoavaliativo 

exige a participação discursiva de todos – 

um projeto educacional atual,  no qual 

todos, professores-ensinantes e alunos-

aprendentes, apoiando-se cada qual em 

sua extremidade, façam da palavra uma 

ponte entre eles. Vigotsky acrescenta que  

 
"... Para entender a fala de outrem não 

basta entender as suas palavras - temos 

que compreender o seu pensamento. Mas 

nem isso é suficiente - é preciso que 

conheçamos a sua motivação" (Vigotsky, 

1992). 

 

          A concepção de autoavaliação em 

educação sugere e reforça a sua natureza 

de ser inerente à ação, à ação intencional, 

à ação inconsciente, à ação reflexiva e 

discursiva característica intuitiva do ser 

humano, que é convidado 
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progressivamente a constituir-se num 

sujeito autônomo, preparado para o 

conhecimento, um pensador livre, crítico, 

criativo e responsável perante a situação 

socioeconômico, político e cultural em 

que está inserido como sujeito. 

 

          A este tipo de concepção, temos que 

levar em conta que não se deve trabalhar 

com verdades absolutas, prontas e 

acabadas, em um referencial superficial e 

positivista de suposto saber. Porque a 

língua é social e se dá nas práticas 

discursivas e é dela e nela que irrompe o 

sujeito do discurso e nesta luta de vozes 

inscreve o outro.  

          É preciso investigar os processos, 

indagar as premissas, avaliar e autoavaliar 

a todo instante e estar aberto à 

desconstrução e reconstrução, a sua 

maneira de ver o mundo e os processos 

dinâmicos que circundam a sua situação 

sociodiscursiva. É não desprezar o 

cognitivo, a interpretação dos fatos, mas 

saber que dos eventos e dos 

acontecimentos os dizeres são atualizados.  

 

        Assim, em uma proposta pedagógica 

para o estudo do discurso e do sujeito no 

discurso, com um olhar diacrônico, e em 

uma avaliação inclusiva, não se pode dar 

ênfase somente a respostas certas ou 

erradas, mas também, e com maior 

importância, em como um aluno-

aprendente chega a tais respostas, tanto as 

“ditas” certas como as “ditas” erradas.  

 
"Significa considerar que o 

conhecimento produzido pelo educando, 

num dado momento de sua experiência 

de vida, é um conhecimento em processo 

de superação. A criança, o jovem, 

aprimoram sua forma de pensar o mundo 

na medida em que se deparam com 

novas situações, novos desafios e 

formulam e reformulam suas hipóteses" 

( Hoffmann, 1995). 

 

 A avaliação, no contexto linguístico, deve 

também ser contínua, de forma a verificar 

os vários momentos de desenvolvimento 

do aluno, já que a ideia é dar ênfase 

também à comparação do aluno-

aprendente com o seu próprio 

desenvolvimento, ao invés de apenas 

comparar o seu rendimento, em um dado 

momento, com parâmetros externos a ele. 

Mas, enquanto prática, percebe-se o 

processo inverso, tamanha é a força do 

estereótipo da classificação.  

 

        A avaliação exercida apenas com a 

função de classificar e sistematizar 

alunos-aprendentes não dá ênfase ao 

desenvolvimento, é restritiva e superficial 

e a sua contribuição à criatividade é 

mínima. Esta classificação exclui a 

história o aluno-aprendente, desprezando 

o fator simbólico do homem, ou seja, sua 

dinamicidade e a superação dos conceitos 

adquiridos, em função da reconstrução 

destes mesmos conceitos.  

 

         O ser humano é uma totalidade 

afetiva, motora e cognitiva e sendo a 

linguagem a faculdade humana do 

pensamento acompanha esta perspectiva. 

Todas as dimensões devem ter igual 

importância na sua formação. Portanto, 

uma avaliação precisa considerar essa 

totalidade, as dimensões gramatical, 

semântica e pragmática e discursiva, que 

inclui o imaginário e é tocado pelo 

simbólico, e não apenas o aspecto 

cognitivo, como é comum se suceder nos 

processos avaliativos no ambiente escolar 

tradicional. Exclui-se o dinâmico, o 

formativo em função do estático e do pré-

estabelecido.  

 

           A esta concepção se alia a 

percepção do universo simbólico, a 

autoavaliação na aprendizagem relacional 

deve ter sempre uma finalidade 

diagnóstica para fins de interação e 

autoconhecimento, voltados ao 

levantamento das dificuldades na 

resolução de problemas do educando-

aprendente, percebendo os alinhamentos a 

serem feitos, à reformulação de 

procedimentos pedagógicos. Nota-se, a 

partir desta reflexão-ação-reflexão-
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interação, que o processo avaliativo deve-

se constituir no fundamento maior da 

construção do conhecimento pelo aluno-

aprendente, permitindo o acesso deste 

sujeito em evolução contínua a outros 

níveis de significação, ampliando seu 

campo de reconhecimento e 

operacionalizando seu senso crítico e 

lógico ao criativo de dialogicizar com o 

mundo.  

 

          Seguindo o raciocínio do processo 

constituitivo do sujeito, como uma 

reflexão-ação-reflexão-interação para um 

manejo, como um instrumento regulador, 

poder-se-ia, por meio, de um 

planejamento dialógico e dialético que 

contemple o diacrônico/histórico, fazer 

um diagnóstico dinâmico do processo de 

ensino e aprendizagem, ou seja, dos 

caminhos percorridos pelo educando-

aprendente durante o percurso ad 

infinitum deste conhecimento e o 

reconhecimento das unidades de 

significação para sua posterior ampliação. 

O signo linguístico deve ser analisado na 

sua forma totalizadora e não reducionista, 

pois no ato nocional de sujeito para Lacan 

o sujeito deixa de ser, transformando-se 

em sujeito do inconsciente.  

 

          Por meio de atividades 

epilinguísticas, analisar-se-ia o seu poder 

de retificação e alinhamento e acesso aos 

vários significados e significantes, 

processando-os de acordo com a sua 

necessidade no cotidiano. Seria legitimado 

pelo contato com o vocabulário, sua 

afinidade com o discurso, no inventário 

linguístico significando o ato em si da 

relação indissociável entre o imaginário e 

o simbólico, trazendo à tona o nó 

borreano, real, imaginário e simbólico, 

como categoria de constituição, com 

efeito para este sujeito afetado pelo 

simbólico e constituído pela história.  

           No aspecto constitutivo de 

realidade social, repercutir-se-ia toda a 

trajetória de manejo do real do aluno-

aprendente, desde seu primeiro contato até 

o momento da avaliação, analisando o 

processo e não se baseando no exame 

escrito como única fonte de análise. A 

análise em seu axioma e sintaxe permitiria 

um diagnóstico da representatividade da 

forma, da coordenação e subordinação da 

ação em palavras e como este aluno-

aprendente operacionaliza o seu 

raciocínio, os mecanismos que ele utiliza 

para criar linguagem e suas manifestações 

e suas dificuldades no contato direto com 

estas atividades de análise e recriação na 

“massa”.  

Ratificou Saussure: 

Como instituição social, a língua “não 

está completa em nenhum [indivíduo], e 

só na massa ela existe de modo 

completo” (p. 21). 

ANÁLISE DE DISCURSO – A 

TEORIA, A PSICANÁLISE E A 

CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO. 

 

       Na linguística, o feito tem um espaço 

e um tempo, porque é observável. Em 

uma tese, por exemplo, o objeto é o tema. 

Seguindo esta orientação, os feitos são 

observáveis, mas o conceito não. A 

questão que envolve o marco conceitual e 

o marco teórico se fundamenta no 

princípio desta observação.  

        O conceito é o que preenche, mas a 

teoria é a própria iluminação. A 

representação metafórica de uma cena de 

uma peça em um teatro, em que o 

conceito está no mobiliário, cenário e 

objetos constitutivos e a luz é o que 

demonstra ou ofusca, aquilo que ressalta 

ou oculta, é o ponto nodal da relação entre 

o conceito e a teoria.   

         Se se modifica a iluminação, 

transforma o ambiente e as coisas tomam 

nova forma. O feito tende a ser imutável, 

mas se eu mudo a teoria, transformo 

também o objeto. Nesta orientação, 

Foucault (1969) define o discurso como 

uma dispersão, sendo formado por 

elementos que não estão ligados por 
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nenhum princípio de unidade. À luz da 

enunciação, o acontecimento se refere ao 

horizonte de expectativas, à experiência 

discursiva, ao que acontece de natureza 

prefigurada ou constituída, pois, segundo, 

Mouillaud (1997), o acontecimento dá 

forma àquilo que ocorre, mas não é o 

ocorrido.  

           A Análise de Discurso é uma teoria 

que pertence ao percurso linguístico. 

Linguística é o estudo científico da 

linguagem humana, sendo a linguagem a 

faculdade humana do pensamento. Ao se 

analisar qualquer estudo como 

investigação científica, é necessário a 

identificação do objeto, fundamentado e 

alicerçado nas ciências demonstrativas e 

ampliado para os estudos sociais, onde o 

objeto se constrói na relação entre sujeito 

e exterioridade.  

         Para o Construtivismo, o objeto é 

uma criação. Assim, a verdade é objetiva. 

O processo de objetivação é um processo 

de construção. O investigador deve 

construir o objeto enquanto fenômeno em 

movimento.  

         E é nesta concepção que se 

apresenta a teoria da semântica do 

acontecimento como proposta de 

anterioridade, posterioridade e futuridade, 

uma historicidade não somente 

presentificada ou futurizada, mas em 

realização. Brandão (1991) ratifica que o 

discurso é o ponto de articulação dos 

processos ideológicos e dos fenômenos 

linguísticos, porque ele representa, no 

interior da língua, os efeitos de 

contradições ideológicas.  

         Os processos ideológicos se referem 

às concepções da ideologia em função do 

tempo e do espaço em uma dada 

sociedade do conhecimento e da ciência. 

Pode-se depreender disto a definição de 

ideologia, no seu aspecto geral, como 

mascaramento da realidade. Mas a sua 

taxia permite uma construção com 

distintas e contraditórias acepções.  

           Já os fenômenos linguísticos 

permitem o conhecimento do objeto da 

linguística, a língua, em diferentes 

correntes teóricas, relacionando o marco 

conceitual e o marco teórico, em uma 

realidade social, com base na 

exterioridade. 

       Os fenômenos linguísticos se referem 

ao estudo das correntes linguísticas, na 

perspectiva da análise do objeto, em uma 

abordagem ontológica, epistemológica e 

metodológica, em paradigmas da 

investigação científica, denominados de 

positivismo, postpositivismo, teorias 

críticas relacionais e construtivismo.  

        Os fenômenos linguísticos devem ser 

estudados, tendo como pressuposto 

fundante o seu objeto. As correntes e 

teorias linguísticas apresentam o estudo da 

língua em relação a suas inúmeras 

concepções, sendo estas teorias: o 

estruturalismo, o distribucionalismo, o 

funcionalismo, o gerativismo, a 

pragmática, a teoria dos atos da fala, a 

sociolinguística, a semântica e a análise de 

discurso.  

        Para se pensar a análise de discurso 

de uma forma progressiva, contudo não 

hegemônica, é importante o conhecimento 

do Racionalismo, Empirismo, Idealismo e 

Materialismo. O Racionalismo é uma 

ciência moderna instituída por René 

Descartes, tendo como parâmetro o 

Cartesianismo, que defende a premissa de 

que tudo é produto da razão.  

         O sujeito só é, porque pensa. O 

sujeito é o centro de si. O Racionalismo se 

relaciona intimamente ao inatismo. Se a 

razão é inata, a hereditariedade e a 

genética determinariam todo o 

constituído. Nesta concepção o sujeito age 

sobre o objeto. 

S              O 

       A doutrina filosófica empirista tem no 

pensador John Locke sua figura de maior 

representação. Um dos princípios 

defendidos por esta corrente é a 
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concepção de tábula rasa, sendo possível a 

analogia com a folha de papel em branco, 

utilizada por John Locke, em seu Ensaio 

Acerca do Entendimento Humano, em 

1690.  

         Segundo essa corrente, os indivíduos 

nascem sem conhecimento algum e todo 

conhecimento é adquirido por meio da 

experiência. A teoria behaviorista clássica 

também se vale desta ideia marcada por 

elementos experienciais. Nesta teoria o 

objeto(meio) determina o sujeito. 

S               O 

        O Idealismo de Friedrich Hegel 

instituiu ao proposto fenomênico de Kant 

um vértice metafísico. Nesta orientação, 

Hegel se filiou a um entendimento 

romântico da história que analisa a 

realidade como algo a se constituir. Hegel 

é adepto a uma filosofia da inteligibilidade 

total, da imanência absoluta.  

         A leitura que ele faz da razão não se 

restringe a ideia de Kant, o entendimento 

humano, o conjunto dos princípios e das 

regras segundo as quais pensamos o 

mundo. A razão é compreendida como a 

realidade vertical dos signos, a essência 

do próprio Ser. Ela é não só um modo de 

pensar as coisas, mas o próprio modo de 

ser das coisas. Neste modo de pensar já se 

insere o princípio da dialética, contudo a 

partir do sujeito. 

 

S               O  

  

           Uma corrente que se opõe aos 

pensamentos de Hegel é a fundamentada 

nos pressupostos de Karl Marx, que 

afirmava que Hegel invertia a relação 

entre o que é determinante – a realidade 

material – e o que é determinado – as 

representações e conceitos acerca desta 

realidade. O entendimento da realidade 

social do homem foi analisado em função 

das condições materiais vividas por ele.  

           Esta compreensão foi chamada de 

materialismo histórico. Para Karl Marx, 

não há indivíduo formado fora das 

relações sociais. Nesta orientação, há a 

dialética a partir das condições materiais. 

 

S           O  

           A introdução à Análise de Discurso 

se refere ao estudo de discurso em ordem 

geral, sendo a denominação Análise do 

Discurso específica de um discurso só. A 

linguística possui uma série de sub-áreas 

tais como: semântica, sociolinguística, 

psicolinguística e outras teorias que se 

somam a este escopo.  

          A teoria da AD foi iniciada na 

França, por Michel Pêcheux, na virada dos 

anos 60 para 70, sendo de 69 até 82, um 

momento frutífero para a produção inicial. 

Em AAD69 denominada de Análise 

Automática do Discurso, percebe-se o 

início da construção do dispositivo teórico 

para a análise de discurso, mas o 

investimento maior está na construção do 

dispositivo analítico, de uma “máquina” 

que fizesse análise de textos. Para que se 

compreenda o percurso da AD, é 

necessária uma reflexão pelos seus 

meandros.  

           Em 1982, Pêcheux instituiu o 

discurso como estrutura ou 

acontecimento, por meio de sua obra que 

recebeu este mesmo nome, permitindo 

outra forma de pensar o discurso. Ao se 

pensar este início, pode-se depreender 

uma evolução gradativa que foi matizada 

por meio dos novos códigos e tecnologias 

inter-relacionais. Esta intersecção ofertou 

à teoria uma linha interdisciplinar, 

proporcionando uma articulação 

expressiva entre Psicanálise, Materialismo 

Histórico e Linguística.  

         O legado de Lacan, Marx e Saussure 

possibilitou esta relação entre sentido, 

condições de trabalho em uma perspectiva 

ideológica e irrupção do sujeito. Eni 

Orlandi (2001) afirma que não existe 
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realmente uma introdução para a Análise 

de Discurso. Isto infere um julgamento 

que extrapola uma linha hegemônica para 

uma teoria que já surge para problematizar 

as maneiras de ler, levar o sujeito falante 

nas mais distantes manifestações de 

linguagem em articulação com os 

processos ideológicos. 

         Ao se orientar por Michel Pechêux, 

podem-se entender seus estudos a partir da 

célebre análise do enunciado coletivo 

“Ona gagné”, com a perspectiva de 

mudança de poder, pela voz imperiosa do 

Estado, com a ideia do sujeito de direito, 

livre para se submeter, submetido 

inteiramente ao Estado, como poder 

instituído, com uma ideologia operatória e 

não-temática.  

         Outra obra relevante foi denominada 

de Semântica e Discurso: uma crítica à 

afirmação do óbvio, tendo como base a 

expressão “Les vérités de La Palice”, 

personagem conhecido pela afirmação do 

óbvio. Esta obra faz uma crítica audaz 

sobre a afirmação do óbvio, pois neste 

campo há uma verdade, tanto no absurdo 

quanto no óbvio, caracterizados pelo 

consenso, representados por palavras do 

campo semântico “claro, óbvio e 

evidente”. 

         Na análise de discurso, existem 

conceitos fundamentais e outros que são 

complementares, mas nunca acessórios, 

pois não podem ser ignorados. Como 

exemplo, Orlandi (2004) distingue ordem 

de organização, texto e textualidade, que 

são desdobramentos para a análise. O 

glossário é uma distinção sucinta de um 

termo para a base de compreensão das 

inter-relações sociais, com vistas à 

compreensão do sujeito. Este tipo de 

procedimento metodológico contribui para 

uma filiação epistemológica com uma 

concepção nuclear acerca do sujeito e do 

discurso, com efeito na exterioridade e 

historicidade. 

          É necessário observar que um 

conceito é além de relacional, de natureza 

imbricada, pois a interdependência se dá 

no surgimento do sentido. Esta noção de 

arquivo se dá como leitura de estrutura 

material para escritos e objetos e também 

como memória, constituindo-se como 

materialidade significante. Nesta 

orientação onomasiológica da leitura, 

propõe-se um novo pensar sobre o 

glossário como arquivo, além de nuclear, 

sua magnitude está fundamentada na 

historicidade material. 

           O acontecimento é um termo 

importante na AD, pois para Pechêux a 

estrutura do discurso é a língua. Ao se 

pensar em língua quase sempre se associa 

ao verbal, sendo ela uma materialidade 

significante também do não-verbal. A sua 

obra Estrutura ou Acontecimento traz um 

descontentamento ao se possibilitar uma 

ideia de exclusão, mas o que se discute é a 

propriedade de inclusão, com a língua se 

colocando da ordem da evidência. 

Exemplo: ao se dizer “somos todos 

brasileiros”, há uma lexicografia, uma 

gramática, uma dimensão semântica, 

sintática e morfológica. Ao se pensar no 

discurso, é necessário colocar a estrutura 

em relação com a exterioridade, 

necessariamente compreender o que é ser 

brasileiro, a história, a memória. 

        A redução da língua nela mesma 

restringe a uma análise meramente 

estrutural, sem relação com as práticas 

sociais, excluindo, assim, o sujeito e seu 

mundo social, que é o sujeito constituído 

pela história e afetado pelo simbólico. 

Então, o sentido está fundado em uma 

história, sendo que ser brasileiro além de 

circunscrever o espaço geográfico se 

relaciona aos direitos e deveres de todos, 

instituídos na Constituição Federal e no 

imaginário coletivo.  

       A exterioridade vai dizer como se 

constituiu o povo brasileiro, desde o 

período da dizimação e escravidão até o 

momento atual. Na ancestralidade, é 

preciso se filiar ao contexto constitutivo 

de formação social deste povo, 
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culturalmente, politicamente, 

linguisticamente e antropologicamente. A 

exterioridade possibilita a constituição no 

lugar do processo de formação do povo 

brasileiro. 

        Isto infere uma natureza de 

apartamento como existem brasileiros, 

uruguaios e ingleses. Nesta perspectiva, 

pode-se dizer que existem brasileiros que 

não são tão brasileiros, que não têm um 

espírito de nacionalidade ressaltado, e, às 

vezes, uruguaios que se sentem totalmente 

brasileiros, por uma situação específica de 

afinidade. O funcionamento desta relação 

entre língua e história, na exterioridade, 

possibilita este pensamento.  

       O acontecimento na AD institui um 

valor de língua em funcionamento na 

história. Só sendo possível interpelar o 

sujeito pela língua em realização. É nesta 

visão que se compreende a AD como 

articulação entre as áreas denominadas 

linguística, materialismo histórico e 

psicanálise, sendo então uma disciplina de 

entremeio, pelo seu caráter 

interdisciplinar.  

       A noção de sujeito para o psicanalista 

J. Lacan é de um sujeito que só acontece 

na e pela língua/ linguagem, sendo uma 

irrupção na cadeia do dizer. O sujeito não 

existe antes da sua fala. Ele só surge na 

fala. O sujeito empírico no mundo está 

prescindindo o sujeito material. O Sujeito 

do inconsciente é o sujeito para Lacan. Os 

modos de irrupção deste sujeito pelo 

inconsciente se dão no chiste, ato falho, 

sintoma, sonho e lapso. Revisitando 

Freud, Lacan institui que o sujeito só 

irrompe quando a linguagem é falha 

(claudicação/desiquilíbrio). 

       Para Benveniste (1976), é na 

linguagem e pela linguagem que o homem 

se constitui sujeito. Ou seja, o sujeito em 

Análise de Discurso é da ordem do 

simbólico, pois se constitui na e pela 

linguagem. Para M. Pêcheux, o simbólico 

se dá por meio de atravessamento na 

ideologia. O sujeito é posição, para a AD. 

Posição em relação à ideologia. Há um 

“lugar” onde se guarda todas as 

ideologias. A memória é o lugar do 

interdiscurso, a história, e este “lugar” é 

capaz de receber todos os dizeres. Não a 

história do historiador, pois é factual.  

      Assim, para a AD, quando o sujeito 

fala mobiliza uma ideologia, o pré-

construído, o que já foi dito. Quando o 

sujeito toma posição no dizer, também 

possibilita interpretação. Vários olhares 

sobre o mesmo objeto, com produto 

interpretativo distinto, sendo um sujeito 

que interpreta e se filia a uma ideologia e 

não a outra. 

     O acontecimento é a estrutura colocada 

em realização com a exterioridade. Uma 

história que se constitui na memória de 

cada indivíduo, assim, tem uma questão 

social neste espaço e tempo. E ainda tem a 

filiação do sujeito em uma dada ideologia.         

Quando se diz “isso fala”, Lacan institui 

por Freud a noção do iceberg, com a 

identificação do sujeito e seus caracteres.      

Abaixo, imerso, há o sujeito inconsciente. 

Este é o que constitui de fato como 

sujeito.     

      O sujeito empírico é denominado de 

ego e, no inconsciente, reside o id, a 

pulsão, o desejo. O id quer, funciona por 

ordem do prazer. Uma figura metafórica é 

a ideia do bem e do mal, representados 

pelo anjo e o demônio, na nossa ideia 

social. O superego já é da natureza da lei e 

da cultura. O ego é assujeitado pelas 

pressões do superego e do id. 

          Lacan toma a mesma dinâmica da 

psiqué humana, com denominações 

distintas. “Isso” é o inconsciente as 

pulsões do id falando. Então, está a 

irrupção do sujeito no isso. Por exemplo, 

o chiste é a irrupção do sujeito pela 

pilhéria, pelo caráter jocoso, sem a 

intenção de dizer. Ato falho é a 

provocação da vergonha e não o riso. 

Fala-se e o sujeito se sente envergonhado 

do que se irrompeu.  
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         O acontecimento do involuntário, no 

ato falho, é flagrado pelo dizer. Segundo 

Freud, a fala social é de natureza vicária, 

de polidez social. O superego é o 

parâmetro social, não se relaciona com o 

inconsciente, que é da ordem do real. 

        O sintoma é aquilo que se coloca na 

fala, como manifestação e recorrência. Na 

linguagem, refere-se ao detalhe 

continuado. É o excesso na fala. Para 

Freud, o que é da ordem do real da língua 

é impossível de dizer. O lapso é o que se 

inscreve na irrupção do sujeito, acontece 

em um dado momento e de forma 

involuntária.  

        Quando se analisa o sonho, há um 

umbigo do sonho, o real da língua, que é o 

impossível de dizer, constituindo as 

formações do inconsciente, sendo então o 

real, como manifestação do inconsciente, 

estruturado como linguagem.  

       Pêcheux (1990) institui ao simbólico 

o atravessamento do sujeito, enquanto que 

para Freud se estabelece o ato nocional do 

inconsciente. Quando o sujeito fala, com a 

ordem da língua, faz relação com a 

história. Althusser (2007) diz que o 

indivíduo se constitui como sujeito pelo 

atravessamento de uma ideologia, que é o 

mascaramento da realidade. Pêcheux 

(1990) diz que a constituição do sujeito é 

sempre relacional com a historicidade, 

com um sujeito constituído, no momento 

em que se representa pela posição do 

sujeito em um mundo social. Lacan diz 

que há sujeito quando há uma irrupção do 

inconsciente.  

        O eu não é senhor da sua própria 

moradia. O sujeito parte do inconsciente, 

do id, sendo a determinação inerente ao 

superego, que é o social. O sujeito é 

sempre o desejo do outro. Este sujeito do 

inconsciente é previamente programado, 

atravessado pelo grande Outro, que é a lei 

e a cultura. A conformidade da 

constituição do outro. 

         Os papeis sociais no microcosmo 

social que é a família são impostos pela 

alteridade. A partir deste pressuposto, é 

outorgado ao sujeito um determinado 

papel imaginário para que sejam 

desempenhadas na sociedade todas as 

ações instadas pelo iceberg social de 

Lacan. O outro que é inconsciente e 

irrompe na cadeia do discurso é o 

incontrolável.  

         O Discurso é o fora, mas está ligado 

à historicidade. No inconsciente, o que 

está dentro não se refere à ideologia, que 

se plasma em uma realidade social 

distinta. É na diferença entre Lacan, em 

que o sujeito que já está, e irrompe pela 

falha, e Pêcheux, com o sujeito 

atravessado pela ideologia, que se percebe 

o deslocamento. O alhures realizado, que 

está fora, contudo ao se falar, tem-se o 

realizado alhures.  

           A ideologia é uma presença 

ausente, ideia instituída por Pêcheux e 

apresentado por Orlandi. Courtine (1999) 

conta uma passagem de Milan Kundera, 

que é o chapéu de Clémentís. Um líder 

russo chamado Gottwald, estando, ali, 

uma multidão a ouvi-lo. Registros 

fotográficos estão sendo feitos. O Chapéu 

de Clémentís é colocado em Gottwald. Ao 

perceber, a posteriori, a traição de 

Clémentís, as fotos que tinham a presença 

dos dois são modificadas e é apagada é a 

imagem de Clémentís, contudo pelo 

chapéu, depreende-se que Clémentís é 

uma presença ausente. Passado 

“presentificado” e “futurizado”. Para a 

semântica é a latência de futuro, mas para 

AD, a noção de tempo/historicidade é 

diferente. Está na irrupção. 

        O DSD, Domínio Semântico de 

Determinação, é um campo de estudo da 

semântica do acontecimento. A análise é 

toda no sentido no texto. A AD trabalha 

estes conceitos em relação com a 

exterioridade, sendo necessária a relação 

com a história. Não há circularidade com 

o texto e sim com a historicidade. Este 
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fato justifica a diferença entre a semântica 

do acontecimento e a análise de discurso. 

Estas distinções não devem ser somente 

em marcos teóricos e conceituais e sim, 

também, nas filiações epistemológicas dos 

sujeitos nos espaços sociais e práticas 

ideológicas.  

        

PROCEDIMENTOS E ANÁLISE 

 

    A realidade do ambiente educacional 

proporciona problemas a serem superados 

não somente pelo professor, mas pelos 

alunos, gestão e família, a comunidade 

escolar como um todo. As estratégias para 

a superação dos problemas que são de 

natureza relacional entre todos os 

segmentos pertencentes à unidade escolar 

são mais eficazes no momento em que 

surjam teorias que articulem a família e a 

escola.  

      A psicanálise se fundamenta nas 

situações que envolvem a compreensão do 

outro, projetando-se nas mudanças 

positivas no âmbito da escola e da família, 

de forma continuada, sistêmica e em 

equilibração e desequilibração constantes. 

   
     A metodologia a ser trabalhada 

perpassa a relação indissociável entre 

conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais aliados à autoavaliação e 

reconhecimento deste sujeito que deve se 

sentir em pertencimento com todo setting 

de ensino e aprendizagem. O 

conhecimento das três dimensões da 

linguagem é indispensável para uma 

análise coerente, pois é anatomia para a 

fala, que operacionaliza o sintoma em 

ação, posto na associação livre.  

 

A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO NA 

EDUCAÇÃO 4.0 

        O trabalho que fundamentou a teoria 

de Freud acerca do sujeito como irrupção 

do inconsciente teve sua base teórica 

oriunda dos estudos de Charcot, célebre 

neuropatologista que utilizava a hipnose 

para curar os sintomas de histeria de 

conversão. É necessário ressaltar que 

histeria de conversão se refere à 

transformação de problemas psíquicos em 

sintomas orgânicos. Um exemplo desta 

transformação seria um transtorno de 

movimentos musculares involuntários sem 

que se apresente causa orgânica para isso. 

A partir desta análise, Freud pressupôs a 

influência dos processos mentais 

inconscientes. 

        Seguindo esta orientação, Freud 

percebeu que uma pessoa em um estado 

hipnótico era capaz de se recordar de 

experiências não percebidas quando o 

paciente estava consciente. A partir disso, 

notou-se também que estas experiências 

não lembradas se tratavam de um 

momento traumático responsável pelo 

sintoma histérico. Esta percepção teve 

forte influência na teoria de Freud acerca 

do inconsciente. Esta concepção denota 

bem a linha de pensamento do sujeito da 

ordem do impossível, manifestando-se 

somente com os processos mentais do 

inconsciente.  

          A teoria da Psicanálise valoriza a 

fala como condução às reminiscências, ou 

seja, traz à tona os recalques que estão na 

mente inconsciente para que o paciente 

não sofra.  

        Assim, Freud atribui aos sintomas 

um elemento essencial para que sejam 

expressos os sentimentos e exteriorizados 

para futura análise. O processa de cura 

estaria relacionada a esta exposição pela 

fala de todos os processos constitutivos e 

experienciais do paciente. O método 

catártico foi descoberto a partir desta 

premissa, sendo compreendido como uma 

higienização dos medos, indiferença e de 

tudo que prejudicasse o bem-estar, ou seja, 

se referia ao ato de excluir estas mazelas.  

      O autor Jim Lengel é professor na 

Hunter College, na Universidade de Nova 

York e consultor em organizações de todo 
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o mundo sobre a aplicação de novas 

tecnologias ao ensino e aprendizagem. 

Este autor assevera que para entender a 

educação e se integrar à Educação 3.0 é 

necessário, primeiramente, compreender o 

processo histórico-social do que 

chamávamos de mercado e, atualmente, 

denominamos de mundo do trabalho. Esta 

percepção de referência com o universo 

concreto proporciona aderência ao plano 

de estudo e comprometimento do 

acadêmico ou pesquisador. 

       A concepção de que o ser humano 

trabalha tendo a terra como espaço e 

objeto há mais de 150 anos, com 

ferramentas manuais de cunho primitivo e 

em pequenos grupos proporciona a esta 

análise uma natureza elementar. Neste 

contexto, não existia o traslado para 

aquisição de novas experiências. O 

método e a metodologia de trabalho eram 

fixos, sendo repassados quase 

hereditariamente.  

      Os filhos executavam as mesmas 

atividades que seus pais, que também se 

ocuparam das mesmas estratégias e 

recursos dos seus antecessores. Um 

processo de reprodução constante 

demarcava uma sociedade sem faculdade 

inventiva e uma educação que 

acompanhava este processo circular.  

       Assim, fundamentando-se nas 

mesmas experiências, com as mesmas 

ferramentas, o mesmo processo e, 

basicamente, o mesmo resultado, o 

conhecimento se restringia à reprodução.  

Existia o diálogo enquanto desenvolviam 

suas atividades. Falavam entre si, 

brincavam, rememoravam os 

acontecimentos anteriores e planejavam as 

ações futuras.  Essa atitude era peculiar e 

cotidiana entre os filhos, pais e avós.  

       Nesse ambiente de trabalho, 

agrupavam-se pessoas jovens e idosas, ou 

seja, os segmentos não eram enturmados. 

Atualmente, sabe-se que em uma sala de 

aula, principalmente se há o interesse em 

que haja afinidade e troca de experiências, 

é preciso o contexto represente a fase de 

construção e identidade dos envolvidos. 

        Assim, a tecnologia para o trabalho 

mudava lentamente. Quando as 

ferramentas quebravam, as pessoas 

podiam consertá-las, mas não se 

esforçavam para recriá-las. Podemos 

chamar isso de Ambiente de Trabalho 1.0.   

         Um ambiente com pouca 

criatividade e, por conseguinte, restrita 

construção do conhecimento. A essência 

do comportamentalismo consolidava o 

aspecto psicológico e a representação 

estava na maneira simples e objetiva de 

resolver os problemas cotidianos. Como o 

trabalho neste Ambiente 1.0 se organizava 

em grupo e incluía jovens e adultos, era 

normal que pais e avós frequentassem a 

mesma escola e aprendessem as mesmas 

coisas.  

          A correspondência entre educação e 

trabalho era indissociável e a dependência 

inquestionável, sendo que a escola 

formava cidadãos em conformidade com a 

necessidade do "mercado de trabalho". 

Lengel (2010) afirma que a proposta era 

formar alguém que pudesse trabalhar em 

um pequeno grupo, com ferramentas 

manuais, executando uma variedade de 

tarefas a cada dia, com uma visão clara do 

mundo exterior, e um pequeno círculo de 

conexões. 

        A industrialização inverteu toda a 

lógica, as pessoas foram trabalhar em 

fábricas, com ferramentas mecânicas. O 

trabalho ainda se organizava por grupos, 

contudo havia individualidade no 

manuseio dos equipamentos, distanciando 

da antiga e indissociável relação pessoal. 

A tarefa era similar a todos e durante todo 

o tempo se repetiam as técnicas primitivas 

de formatação em série. Nesse modelo, 

não existia o diálogo e o trabalhador 

permanecia "ilhado" em seu espaço 

restrito de realidade individual.  

       As ferramentas se limitavam a papel e 

lápis e os trabalhadores permaneciam em 

suas mesas, aguardando o final do 
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expediente de forma passiva e 

contemplativa. Percebia-se claramente que 

o ser humano não era feliz, tolhido de 

tudo aquilo que o fizesse refletir e intervir, 

sendo supervisionado pelos seus gestores 

para que não extrapolasse sua mesmice. 

Este é o Ambiente de Trabalho 2.0. Um 

novo trabalho exigia também um novo 

conjunto de habilidades e um novo tipo de 

servidor para viver em sociedade. 

         Lengel (2010) ratifica que as escolas 

mudaram para acompanhar as 

necessidades da nova economia industrial. 

A forma como se organiza a sociedade, o 

seu entorno político e ideológico incide 

diretamente nas propostas curriculares e 

no modus operandi das unidades de 

ensino. A partir desta mudança tangencial, 

os estudantes se formavam em grandes 

grupos, com a mesma idade.  

        Os alunos, neste ínterim, ficam 

reclusos em espaços limitados e 

acompanhavam o raciocínio de uma 

indústria, seguindo uma carga horária. 

Nesta linha de raciocínio, as ferramentas 

eram o lápis e o papel e o ofício na escola 

era somente “braçal”, ou seja, 

mecanicista. Do trabalho reprodutivo em 

grupo, passou-se ao trabalho de 

transmissão, mas individual. 

       A educação, então, voltava a 

corresponder ao ambiente do trabalho. Em 

ambos os locais as pessoas trabalhavam de 

forma individualizada, mas em grandes 

grupos. Neste sentido, tanto educação 

como trabalho coincidiam na mesma 

proposta: uma “ilha” global. Tanto 

estudante como operário trabalhava muito 

mais com esforço motor do que exercitava 

o pensamento e sua faculdade inventiva.  

       A pós-modernidade traz consigo um 

delineamento totalmente diferente daquele 

das fábricas. O mundo do trabalho exige a 

inter-relação pessoal, interpessoal e 

intrapessoal. A primeira sugere a 

possibilidade de criar vários papeis sociais 

em universos diferentes de participação 

popular. As identidades são várias. Por 

mais que a maioria das pessoas trabalhe 

em pequenos grupos, resolve problemas 

em conjunto.  

       O uso de ferramentas digitais, as 

mídias sociais e o universo virtual 

propiciam liberdade e impulsionam a 

propriedade criativa de colaboração com o 

universo simbólico do sujeito. As 

máquinas fazem os trabalhos mecânicos, 

meramente repetitivos, e o ser humano se 

relaciona com o próximo e com os meios. 

Estes novos profissionais devem ser 

disciplinares, multidisciplinares, 

interdisciplinares e transdisciplinares, 

devendo recorrer à química, matemática, 

biologia, história e literatura para 

solucionar os problemas. 

        Uma tarefa essencial é a reunião de 

informações de várias fontes, utilizando a 

sua rede de relacionamentos e a 

tecnologia, em muitos formatos diferentes. 

Este empreendedor deve desenvolver 

multitarefas e dialogar sempre, tornando o 

seu ambiente em um brainstorm 

constante. Em consonância com a 

proposta transversal, as ferramentas de 

trabalho só podem ser digitais, com novos 

códigos e tecnologias para que a 

comunicação seja ampla e levada ao limite 

do imaginável. Os seus colegas de 

trabalho são dos mais diversos tipos, 

locais e características culturais, sociais, 

psicológicas, políticas e ideológicas, 

exigindo superação de padrões definidos e 

instituídos em modelos já superados. 

Segundo Maquiavel (1532, apud FAVA, 

2012, p. 03):  

“Não há nada mais difícil de se 

empreender, mais perigoso de se 

conduzir, do que assumir a liderança na 

introdução de uma nova ordem de 

coisas, porque a inovação terá como 

inimigos todos aqueles que têm se dado 

bem sob as antigas condições, e 

defensores indiferentes naqueles que 

podem se sair bem sob as novas.¨. 

         Este é o Ambiente de Trabalho 3.0 e 

a escola e demais espaços sociais devem 

acompanhar tais transformações para 

atender a este mundo do trabalho, com 
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profissionais autônomos, pró-ativos, 

participativos, resilientes e protagonistas 

de sua própria história. 

         Ao se pensar na Educação 3.0 é 

importante ressaltar que os conteúdos 

conceituais são apresentados à medida que 

há necessidade de utilizá-los na resolução 

das situações das quais os alunos precisam 

de interferência e é nesta disposição que 

se contempla a metalinguagem dentro de 

um princípio de protagonismo e com 

significado expressivo convergente, de 

conexão ilimitada e com referência de 

identificação no altruísmo.  

       A linguagem, no real, imaginário e 

simbólico, deve ser trabalhada em função 

de sua abordagem multifacetada, com 

vieses, mudanças de percursos, 

indagações e refrações. O momento é de 

descontextualizar as correspondências 

estabelecidas no código para ser recriada 

nas várias comunidades linguísticas e 

midiáticas de conexão, como múltiplas 

vozes em um discurso dialógico.  

       O ambiente da Educação 3.0 

contempla de forma descentralizada e 

autônoma os múltiplos saberes que os 

educandos ou aprendizes ou docentes, em 

conformidade com a ênfase dado ao 

processo, se propõem a consolidar. Este 

espaço possibilita uma construção 

continuada, sendo os professores 

colaboradores efetivos deste percurso. Os 

alunos se esforçam para resolver 

problemas do seu cotidiano, tornando 

material e significativa a atividade 

proposta.  

        E a proposta de recriar espaços de 

criatividade deve se fundamentar na 

propriedade inata do falante de construir o 

maior número de relações e conexões 

possíveis na constituição da sua fala: 

tipologias ou gêneros textuais e 

discursivos. Existe um direcionamento 

neste caminho regular e ordenado que se 

segue configurando nesta cooperação a 

efetiva pesquisa autodirecionada, mas 

com liberdade de criação. 

        A resolução dos problemas que 

circundam a realidade institui uma 

necessidade básica de participação ativa, 

promovendo neste indivíduo a 

protocooperação, que antes estava isolada 

numa zona de conforto, para participante 

ativo das ações planejadas e executadas 

para que o sucesso seja alcançado em 

rede.  

       As atividades não se restringem a 

questões acadêmicas, mas a toda a gestão 

organizada de seu conhecimento, desde a 

elaboração de seu cronograma de horários 

diários até o planejamento de trabalhos 

sociais de extrema relevância para a 

comunidade e para o seu espírito 

solidário.   

       Faz-se necessário ressaltar que 

mesmo as atividades em regime de 

colaboração ou voluntariado exigem a 

articulação entre os conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais, de forma 

transversal, transdisciplinar e de natureza 

reflexiva e de refração, fazendo “rodar” a 

teoria do conhecimento, das habilidades e 

das atitudes.  

        Os alunos-aprendentes, neste 

ambiente digital e integrador das mais 

distintas facetas, são incentivados e 

orientados a trabalhar com um grupo de 

projeto colaborativo na resolução de 

questões de interesse público, 

prevalecendo por parte do agente 

colaborador a importância acadêmica 

nestas atividades. Os objetivos devem se 

coordenar com todos os demais elementos 

constituintes da atividade proposta. Os 

trabalhos acadêmicos não podem estar 

dissociados da realidade da comunidade a 

qual pertence este aluno-aprendente, pois 

estaria destituindo de significado o 

universo dele.  

        Isto de forma alguma coíbe o 

colaborador regente de apresentar novas 

situações ou mesmo ampliar para um 

contexto global esta simulação, contudo 

devem ser relacionados todos os 
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conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais ao escopo do espaço de 

transformação constante da realidade. 

Neste ambiente, a transitoriedade é uma 

natureza subjetiva do partícipe do 

processo interativo e de convergência 

eminentemente colaborativa. 

 

        As atividades podem exigir respostas 

em conjunto, mesmo que raramente se 

trabalhe sozinho em um projeto, mas o 

gestor da atividade é muitas vezes o único 

responsável pelo trabalho do grupo, 

exercitando a liderança e sua característica 

de gestão compartilhada, com vistas para 

o bem comum. Ser líder neste novo 

modelo de gestão é ser persuasivo, 

resiliente, pró-ativo, colaborador e 

emancipador. É necessário falar bem, 

escrever com clareza e coerência, ser 

gentil e humano. É ser altruísta. É preciso 

conhecer o mundo virtual, ademais das 

ferramentas de inclusão social e digital. E 

ser mentor é propor redes.  

        Estas ferramentas de comunicação 

digital e interação em rede são diversas e 

muitas delas relacionadas às mídias 

sociais para colaboração com os 

professores –ensinantes em uma proposta 

de mentoria, buscando especialistas e 

colegas distantes, refletindo na formação 

de um profissional holístico munido de 

sensibilidade e predisposição para agir no 

coletivo, preocupando-se com o resultado 

social.        

          Assim, é necessário um trabalho em 

tempo diverso e espaços diferenciados 

para a execução das atividades que tem 

caráter dual: videoconferências para 

ensino à distância, debates com 

especialistas no assunto, palestrantes 

convidados, professores e outros que se 

propõem a novos saberes articulados. 

          Neste modelo de Educação 3.0 e 

Escola Colaborativa, as imagens, os 

vídeos, as músicas e a animação são 

elementos de ludicidade no ensino da 

língua, isto para que as atividades sejam 

expostas por meio de apresentações, 

palestras, debates, seminários e demais 

gêneros que exijam diferentes recursos 

didáticos, metodológicos e tecnológicos 

de conexão e convergência em redes. Os 

alunos-aprendentes não só leem, mas 

escrevem e publicam seus trabalhos em 

canais e gêneros diversos, via online ou 

demais espaços de publicização e conexão 

virtual ou física. 

            Esta apresentação de resultados 

das atividades em rede desenvolvidos na 

escola nesta modalidade para um público 

fora dela é planejada para uma 

apresentação oral ou comunicação dirigida 

permeada pela mídia digital, com novas 

abordagens e soluções inéditas para 

resolubilidade das situações-problemas 

advindas das inúmeras realidades em 

convergência. Esta reorganização 

metodológica e didática se deve ao estágio 

de comunicação como Cultura de 

Convergência, ou seja, a passagem da 

cultura interativa para a participativa.   

            A convergência, na educação 3.0, 

representa a circulação de conteúdos por 

meio de diferentes sistemas de 

informação, sendo a linguagem ação de 

falar ou escrever e a prática social 

converte a passividade em protagonismo. 

Neste sentido, não se restringe a ação dos 

alunos-aprendentes somente ao ambiente 

escolar.  

“Mais do que isso, a convergência 

representa uma transformação cultural, à 

medida que os alunos são incentivados a 

procurar e colocar novas informações 

nos mais diversos sistemas e fazer 

conexões em meio a conteúdos de 

informações dispersos, criando, assim, a 

cultura participativa e não mais cultura 

interativa.” (FAVA, Rui. Educação 3.0: 

como ensinar estudantes com culturas 

tão diferentes, Cuiabá, 2012.) 

       As ferramentas utilizadas neste 

modelo de gestão participativa, interativa 

e de convergência de educação 3.0 devem 

ser apropriadas ao seu "estar". Nele, sendo 

uma conjunção dinâmica, raramente se vê 

lápis e papel, da mesma forma que pouco 

se veem estes elementos em espaços 
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modernos do mundo do trabalho global. 

Em contrapartida, os envolvidos nesta 

ação colaborativa e conectada em rede 

usam ferramentas de maior funcionalidade 

tais como: computador, calculadora, 

celular, tablets ou processador de dados e 

todas as ferramentas que possibilitam 

integração e aprofundamento.  

        A atitude do mentor pós-moderno na 

sociedade de convergência é de ampliação 

que alça uma atitude de educação em 

startup – Educação 4.0. Estender o campo 

de conhecimento para não existir mais 

barreiras físicas. São utilizadas 

tecnologias de comunicação e informação 

(TICs): mensagem instantânea para 

intercâmbio com outros professores-

ensinantes pró-laborais e conectados, em 

uma ciência comportamental que 

operacionaliza os saberes de um cérebro 

social a estratégias de intensiva tecnologia 

sustentável e convergente em rede. Não é 

mais somente integração, é autoinovação e 

autoimagem em crescimento acelerado de 

relações experienciais com os objetos que 

se fazem e se transformam infinitamente.  

        Neste mundo digital e dinâmico, 

estes protagonistas escutam podcasts em 

dispositivos móveis e demais 

equipamentos de compartilhamento social 

integrados para ampliar e aprimorar suas 

atividades midiáticas e sua rede de 

relacionamento convergente de 

desconcentração. Este universo é o de 

Educação 4.0 e requer um ativo 

colaborador 4.0, que nos modelos 

anteriores, denominaríamos apenas de 

professor-ensinante e, atualmente, é o 

mentor de barreiras transponíveis e 

fronteiras de interconexão ad infinitum. 

 

CAPÍTULO 6 – A PSICANÁLISE E AS 

TEORIAS: PRÁTICAS E 

IDEOLOGIA DA OCULTAÇÃO 

 

       A proposta é apresentar uma 

abordagem da Psicanálise articulada às 

teorias linguísticas e aos novos códigos e 

tecnologias e mídias sociais, em um 

modelo de convergência com conexão 

entre sujeitos em uma sociedade de 

integralização e alta dimensão de 

intercâmbio de informações, enfatizando a 

compreensão/apreensão dos sentidos 

múltiplos, segundo a situação 

socioeconômico-cultural-histórico-política 

da região. 

        Na inter-relação entre o saber 

psicanalítico e a prática educativa 

integrada e participativa nesta sociedade 

colaborativa e de convergência, é 

necessário que sejam apresentados os 

conceitos essenciais de Freud:  

inconsciente,  pulsão,  sexualidade,  

agressividade, os mecanismos de defesa e 

as fases do desenvolvimento da 

personalidade, bem como sua atualização 

para as demais sete escolas da psicanálise. 

       Nesta orientação, a leitura da obra de 

Freud feita por Lacan e revisitada por ele 

é imprescindível para a compreensão 

social e cultural da psicanálise, 

principalmente no que se refere à 

constituição do sujeito pelo outro e pela 

fala, no seu objeto de falta. A irrupção 

deste sujeito se dá de forma inconsciente. 

       Winnicott (1975), Pediatra e 

psicanalista, nasceu numa próspera 

família de Plymouth, na Grã-Bretanha, em 

7 de abril de 1896, desenvolveu um 

modelo  de entendimento da criança 

pequena em sua relação de dependência 

de uma “boa maternagem” para a 

construção de uma identidade cultural, 

social e política com base em virtudes 

pautadas no escopo da moral, ética e 

cidadania. Assim, as potencialidades a 

serem desenvolvidas nas crianças são 

interconectadas a este momento simbólico 

que é influência materna (e neste ínterim 

se inclui a paterna) na construção deste 

grande Outro com força de determinação 

ideológica de interpelação e 

atravessamento. O sujeito é interpelado 

por esta ideologia e posto em relação com 

a história.  
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        Os vínculos afetivos nas distintas 

fases do desenvolvimento da criança e 

suas respectivas consequências no 

decorrer da vida deste sujeito de vontades 

e desejos são objeto de estudo de Pichon-

Riviére. As relações sociais que são 

construídas nos vários microcosmos 

sociais (escola, igreja, festas, grupos e etc) 

fundamentam ou rejeitam os conceitos 

incorporados pelas práticas familiares.  

        São nesses espaços multifacetados de 

constituição de identidades e do simbólico 

e imaginário que as verdadeiras relações 

interpessoais são intercambiadas. A 

prática educativa na realidade social do 

sujeito em uma sociedade de convergência 

e colaboração se cria, desconstrói e 

reconstrói a partir dos processos dialéticos 

em constante movimentação, em uma 

dinâmica que não prescinde abordagem 

alguma e se interconecta aos mais 

distintos fazeres pedagógicos não se 

limitando a teorias e áreas deterministas, 

lineares de um pensamento excludente e 

superficial de base puramente positivista.  

         Ao pensar na Psicanálise é 

impossível dissociar da relação entre esta 

teoria e a vida de seu fundador, Sigmund 

Freud. Nascido em 6 de maio de 1856, em 

uma cidade que hoje é chamada de 

Freiberg. Mudou-se para Viena e só saiu 

quando tinha 82 anos, passando a se 

residir em Londres, lugar em que falecera 

em 23 de setembro de 1939, com 83 anos. 

A sua vivência com a família subsidiou 

sua base epistemológica para construir sua 

teoria acerca da personalidade. Optou por 

cursar Medicina e se especializou em 

Neurologia. 

        O método hipnótico fora abandonado 

tão logo o método de associação livre 

surgiu. A descoberta da fala como 

catártica e capaz de rememorar as 

experiências traumáticas e foi a causa para 

o abandono da hipnose e, também, pelo 

fato de ao ser invasiva de personalidade, 

não seria indicada a todos os pacientes. 

        Assim, hipnose se tornaria 

gradativamente ineficaz, sendo necessária, 

assim, a criação de um método que não 

fosse restrito a um determinado público e 

pudesse ser utilizado sem ressalvas. O 

método de associação livre é basicamente 

o método da fala, momento em que o 

paciente discorre sobre o que deseja e da 

forma que deseja. A ideia é que os 

conteúdos inconscientes se tornem 

conscientes devido às associações por 

meio das palavras. 

     

A PSICANÁLISE, A CONSTITUIÇÃO 

E A ORIENTAÇÃO SOCIAL DA 

PALAVRA   

 

        No processo de comunicação, parte 

da validação conceitual tem a ver com o 

fato de como se desenvolve e continua 

uma análise e a qual teoria linguística 

pertence em função das motivações 

atitudinais. É indispensável o 

conhecimento da diferença entre o marco 

conceitual e o marco teórico para um 

posicionamento perante os paradigmas da 

ciência. Para tanto, em uma instância 

qualitativa do projeto de investigação, é 

necessário saber o impacto nas realidades 

sociais e seu alcance metodológico.  

 

        Vale dizer que uma proposta que se 

fundamente em linguagem se materializa 

na transformação de pressuposições 

abstratas em instrumentos materiais de 

mudanças culturais na sociedade. Saber da 

contribuição no campo humano, social, 

cultural e como seria o impulso 

contributivo nas várias instâncias das 

ciências é imprescindível para a 

composição de um projeto investigativo 

em qualquer espaço de mudanças sociais 

que envolva a língua, o sujeito e a 

exterioridade, não de forma isolada, mas 

constitutiva.  

 

       Neste aspecto, a comunicação 

intersubjetiva suscita que todo projeto 
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desta natureza seja um documento 

público, que será endossado pela 

comunidade científica e pelos envolvidos 

de forma direta ou indireta com o 

processo acadêmico. É preciso insistir na 

questão que envolve o marco conceitual, 

que se expressa por meio do 

distanciamento ou estreitamento da 

conceitualização e reconceitualização nos 

campos díspares de comunidades 

específicas, com intuito de validação pela 

credibilidade, relevância social e sua 

novidade científica.  

 

        O paradigma científico se refere, 

então, ao conjunto de crenças acerca do 

que é a realidade daquilo que se investiga 

e quais são as relações entre o objeto e o 

sujeito que o investiga com sua natureza 

ética, comportamento verbal em 

consonância com o espaço e o tempo, ou 

êmica em sua função particular em um 

mundo cultural determinado.  

 

       O paradigma científico se 

consubstancia nos aspectos relacionais de 

compreensão de mundo, da sua realidade 

social e no espectro do processo na 

constituição do vínculo entre um 

determinado objeto de estudo e o seu 

respectivo investigador. Este sujeito, na 

perspectiva construtivista, é 

simbolicamente mediado pelos aspectos 

histórico-sociais, em um comportamento 

êmico e ético, do ponto de vista 

paradigmático.  

 

       Estes processos se representam por 

meio de sua natureza ontológica, 

epistemológica e metodológica, para se 

ajustarem a um posicionamento 

positivista, postpositivista (neopositivista), 

da teoria crítica e do construtivismo, 

conforme o objeto em análise e o mundo 

simbólico dos envolvidos. 

  

      Para Guba (1990:17), o paradigma, ou 

esquema interpretativo é um conjunto de 

crenças que orientam a ação. Assim, ao 

escolher um paradigma o investigador 

seleciona o seu percurso pelo qual ajustará 

os recortes e aspectos fenomenológicos de 

sua pesquisa. Estes caminhos são 

múltiplos e não determinados, pois sua 

natureza é eminentemente social, 

interpelada pela linguagem em sua 

acepção ideológica. Os paradigmas 

interpretativos são caracterizados segundo 

sua natureza epistemológica, ontológica e 

metodológica em positivista, pós-

positivista, teoria crítica e construtivista-

interpretativo. 

         A heterogeneidade é a marca 

fundamental de todo pensamento 

descentralizado. Ao pensar a ciência, na 

sua constituição metodológica, o rigor dos 

métodos, a forma sistemática e os 

requisitos do conhecimento científico, faz-

se necessário uma reorganização teórica e 

um deslocamento metodológico para 

superar uma vertente legalista, pois os 

caminhos que levam a explicar e a 

predizer não são apenas retóricos. Os 

fundamentos lógico e empírico são 

responsáveis tanto pela coerência quanto 

pelo contraste empírico, relacionando-se 

aos aspectos temporais, factuais e 

espaciais, contudo em um mundo 

constituído pelas representações sociais 

não há espaço para um racionalismo 

reducionista ou um empirismo 

behaviorista, quando o tema é a 

linguagem e a constituição do sujeito 

social. 

         A ciência é, assim, uma prática 

social, ou seja, histórica, porque se 

constrói em consonância com as 

transformações da sociedade em um 

determinado tempo e um espaço, em 

movimento constante e não-linear, pois 

esta temporalidade não é cronológica e 

sim concebida pela memória. Não se pode 

negar a importância das ciências 

demonstrativas para o constructo da 

historicização e a composição do sujeito 

investigativo que temos nas ciências 

sociais pós-modernas, mas este modelo 

corresponde a uma neutralidade 

racionalista.  
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        Nesta instância, a negação ao 

ideologicamente neutro é a marca 

constitutiva do reconhecimento de 

horizontes de expectativas cada vez mais 

amplos e interconectados em uma 

sociedade do conhecimento de coalizão.  

       Neste ínterim, científico é aquilo que 

se pode explicar, predizer, interpretar e 

compreender. Para a modernidade, as 

ciências demonstrativas tratavam de 

explicar e, assim, tornava o estudo lógico 

e passível de ser mensurado e apreendido, 

por meio de uma metodologia 

experimental, verificável e manipulativa. 

No conjunto, pode-se depreender que as 

leis que governam a natureza se 

consubstanciam no pressuposto de que o 

conhecimento não deve ser legalista, 

prescindindo, assim, ao interesse da 

ciência moderna para, enfim, buscar um 

deslizamento que se filie à orientação 

social da palavra. 

       O pensamento pós-moderno já não se 

ampara em verdades pré-estabelecidas, 

porque compreende a complexidade das 

relações em todos os temas e abordagens. 

Esta complexidade se estende pelo papel 

subjetivo do sujeito que constrói sua 

realidade social fora do pensamento 

cartesiano e minimalista.  

        Assim, não se concebe um raciocínio 

racionalista, principalmente se o objeto é a 

linguagem, a subjetividade e a 

constituição ideológica do sujeito, que é 

histórico e social e reclama a irrupção do 

sentido múltiplo, polissêmico e polifônico. 

Esta dinâmica é articulada, permitindo a 

investigação mediada por valores, com 

intuito de interpretação e compreensão, e 

não somente caracterizada pela explicação 

apreensível e mensurável. 

        O objeto de estudo é uma criação um 

efeito, a base que se apresenta como 

parâmetro referencial para algo que se 

quer investigar, sob um ponto de vista 

definido, mas com uma retina que 

reconhece as interfaces históricas e 

sociais. É necessária a identificação destas 

relações, pois é a partir dela que se 

observam os elementos circundantes que 

serão analisados, agregados, contrapostos 

ou regulados e justificados, respeitando 

todas as fronteiras representantes e 

materiais do estudo. O objeto de estudo se 

torna então o ponto motriz da escrita e da 

orientação social da palavra. 

       As classes de enunciados se referem 

ao conjunto de elementos de escritura 

acadêmica que se sistematizam em 

analíticos, respondendo às ciências 

formais, e sintéticos, relacionados às 

ciências factuais. A pós-modernidade 

comprovou a necessidade do salto 

qualitativo em direção às ciências sociais, 

de natureza relacional, não-determinista e 

mediada pelo simbólico.  

       A elaboração do texto científico 

corresponde, então, ao universo 

metodológico concebido de modo objetivo 

e subjetivo, de explicação, de predição, de 

interpretação e de compreensão. Tudo isto 

de forma extensiva, correspondendo à 

natureza dos paradigmas da ciência e seus 

elementos de produção de sentido. O 

entendimento de que a linguagem como 

irrupção do ideológico é o balizamento 

das formações sociais possibilitou uma 

nova forma de pesquisa nesta área. 

       Os tipos de verdade utilizados na 

produção de um trabalho científico com 

foco em linguagem, contemplando a 

orientação social da palavra, se 

fundamentam no aspecto formal, 

contingente, fático e social. O 

embasamento no componente conceitual e 

teórico e sua asserção no mundo 

simbólico por meio de operações de 

relação transacional assegura que o sujeito 

investigador seja único e espacial situado 

em objetos variáveis e múltiplos nas 

diversas áreas do conhecimento.  

         É nesta vertente que há o 

entendimento da escritura acadêmica, 

sendo o indivíduo, nesta orientação, todo 

aquele que se mobiliza na ação, porque foi 

persuasivo. Assim, o alinhamento 
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temático é possível por meio destes tipos 

de verdade e pela orientação do autor, que 

é plural.  

         O paradigma aceitável para as 

ciências naturais é de natureza explicativa. 

Os seus seguidores são denominados de 

monistas metodológicos, sendo que para 

eles há um só modelo de investigação para 

ciências naturais e sociais. Em 

contrapartida, os dualistas metodológicos 

defendem a existência de dois métodos, 

um para as ciências naturais, explicação e 

predição, e outro para as ciências sociais, 

que é a interpretação e compreensão.  

      É fundamental a concepção de que a 

sociedade não se explica e sim se 

compreende, pois o sujeito é situado 

historicamente em um contexto social e 

ideológico. Nesta orientação 

onomasiológica, o sujeito simbolicamente 

mediado é produtor de um tipo de texto 

que contempla sua natureza 

eminentemente subjetiva.  

        A fragilização da objetividade como 

pressuposto incontestável da ciência foi 

concebida a partir da assertividade da 

investigação mediada por valores, pois 

houve, assim, o rompimento com a 

superficialidade do racionalismo 

determinista. Em uma instância de 

complexidade que institui as inter-relações 

dinâmicas entre os atores e co-autores 

histórico-sociais não se depreende um 

pensamento balizado somente pela razão e 

impregnado de limitações e estigmas de 

classes e categorias sociais absolutas. Esta 

assertividade só é possível no transcurso 

do paradigma, pois entre as fronteiras e 

limites de qualquer atividade humana se 

organizam e reorganizam as identidades 

dos sujeitos produtores de ciência. 

         O paradigma científico acomoda a 

maneira de pensar do sujeito que o 

seleciona. Os quatro paradigmas da 

ciência que se apresentam para serem 

aceitos como paradigma da investigação 

científica são, respectivamente, o 

Positivismo, o Postpositivismo, a Teoria 

crítica e posturas ideológicas relacionadas 

e o Construtivismo.  

       Na composição deste marco que 

conduz o processo de investigação, 

constituem-se: a ontologia, a 

epistemologia e a metodologia. Neste 

caso, vale ressaltar a subjetividade da 

natureza da linguagem como fator de 

materialidade e heterogeneidade do 

sujeito. Assim, apresenta-se a reflexão 

acerca de concepções da realidade, suas 

relações e características.  

         A ontologia se ocupa da definição do 

ser e demarca as categorias fundamentais 

dele, tendo como parâmetro sua 

propriedade, sistema e estrutura de 

constituição básica. A Epistemologia ou 

teoria do conhecimento é a vertente da 

filosofia que se incumbe dos problemas 

filosóficos relacionados à crença e ao 

conhecimento. Existe desde Platão a 

contraposição clara e explícita entre a 

crença, no sentido de opinião, e o 

conhecimento.  

      Nesta perspectiva, a crença é analisada 

como pressuposto subjetivo no 

contraponto do conhecimento, que é a 

crença verdadeira e justificada. A teoria de 

Platão trata da descrição, explicação e 

predição do real, do que ocorre, por que 

acontece tal fato e de como se fundamenta 

a ocorrência dele, e, por meio deste 

conhecimento, tem a pretensão de 

antecipar a realidade. 

        Os critérios de reconhecimento da 

verdade também são objeto de estudo da 

epistemologia. Neste percurso, a evidência 

não se dá como mero sentimento da 

verdade do pensamento, mas sim como a 

prova cabal. É importante relacionar esta 

ideia à concepção de cognição, que é uma 

palavra muito antiga e tem origem nos 

escritos de Platão e Aristóteles e 

atualmente pode ser definida como “o ato 

ou processo de conhecer, que envolve 

atenção, percepção, memória, raciocínio, 

juízo, imaginação, pensamento e 

linguagem.” (FERREIRA, 2009).  
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         É importante ressaltar que para a 

Análise do Discurso não há clareza ou 

evidência, pois as relações de sentidos são 

moventes e a cognição dá espaço à 

constituição de sentidos própria da 

linguagem. 

         No que se refere ao universo 

epistemológico, o positivismo se 

apresenta de forma dualista/objetivista 

refutando o ceptismo e ratificando o fato 

por meio de conclusões verdadeiras. O 

postpositivismo se fundamenta em um 

dualismo/objetivista modificado, de forma 

objetiva. Existe neste modelo a 

possibilidade do falseamento das 

descobertas, mesmo sendo provavelmente 

tidas como verdadeiras.  

         Na teoria crítica, observa-se uma 

postura transacional/subjetivista, sendo as 

descobertas mediadas por valores, e no 

construtivismo, percebe-se a transacional 

subjetivista, de forma que os resultados ou 

descobertas são construídos, ou seja, os 

dados não existem no mundo empírico, é 

uma criação do investigador, com base na 

mediação do histórico e social. 

      O paradigma positivista, em uma 

dimensão ontológica, se baseia em um 

realismo ingênuo da realidade, mesmo 

sendo apreensível, com metodologia 

indutiva e objetivo de explicação, pois 

sendo monistas, defendem um só método 

para as ciências naturais e sociais. A 

observação que precede à teoria parte do 

raciocínio particular para o geral. Este 

pensamento cartesiano não contempla a 

natureza plural, convergente e relacional 

da linguagem e se distancia da proposta de 

estudo dela, por meio da subjetividade e 

do sujeito interpelado pela ideologia, 

constituído na história e afetado pelo 

simbólico. 

       O Postpositivismo ou Neopositivismo 

tem como metodologia de trabalho 

investigativo o modelo hipotético-

dedutivo. Este fato se fundamenta na 

identificação de um problema, a 

elaboração da conjectura, o contraste 

empírico e as conclusões. Neste 

paradigma, o conhecimento científico se 

inicia pela descoberta de um problema, 

algo que a ciência ainda não pode 

solucionar.  

        Em uma vertente ontológica, o 

investigador se situa em um realismo 

crítico, o real, mas apreensível, contudo 

imperfeito e probabilístico. As 

proposições sobre a realidade devem se 

submeter a mais ampla crítica possível 

para a apreensão da realidade tanto quanto 

seja possível. 

        O paradigma da teoria crítica e 

posturas ideológicos relacionadas se 

projeta ao estudo do realismo histórico, 

em uma realidade virtual formada por 

valores sociais, políticos, culturais, 

econômicos, étnicos e de gênero, 

cristalizados no decorrer do tempo, sendo 

continuamente reproduzidos por 

intermédio do stato quo.  

        Esta realidade pode ser apreendida e 

compartilha um pensamento dualista 

metodológico, porque ratifica a 

necessidade do uso de métodos distintos 

para as ciências naturais e sociais. O 

aporte metodológico se fundamenta na 

abordagem dedutiva, que parte do geral 

para o particular, com objetivo de 

interpretação dos fatos. 

     O Construtivismo se mantem como 

paradigma da ciência pós-moderna, por 

meio da compreensão de uma realidade 

relativa construída de maneira local e 

específica, sendo marcadamente 

individualizada por elementos inerentes ao 

mundo simbólico. Neste ínterim, a 

realidade se analisa em movimento não 

estabelecido e multiforme, constituindo 

algo mais ou menos informado, complexo 

e articulado.  

       Sendo de natureza fenomenológica, é 

dialética na medida em que o fenômeno 

está em movimento e será analisado na 

perspectiva de suas relações. A realização 

da língua no acontecimento discursivo é 
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um exemplo deste fenômeno dinâmico e 

plurivalente.  

       Quanto à metodologia, o positivismo 

utiliza a experimental/manipulativa, por 

meio de verificação de hipóteses e 

métodos quantitativos. O postpositivismo 

também faz uso de uma metodologia 

experimental/manipulativa modificada, 

pois há a integração entre as técnicas 

qualitativas e quantitativas, com inserção 

de pontos de vista êmicos. Na teoria 

crítica, observa-se a metodologia 

dialógica/dialética para transformação de 

concepções e o construtivismo utiliza a 

hermenêutica/dialética, sendo que a 

Análise do Discurso concebe a dialética 

de Hegel, no idealismo, e a de Marx e 

Engels, no materialismo histórico.  

  

A TEORIA E DOCUMENTOS 

EDUCATIVOS: PLANEJAMENTO E 

PLANO 

 

          O plano de ensino de uma 

disciplina, no que se refere ao 

entendimento do indivíduo interpelado em 

sujeito pela ideologia, consubstancia-se na 

vertente da análise, do aguçar o intelecto, 

da incitação do sentido da lógica, do 

espírito de observação, na educação do 

raciocínio. Deve ser baseado 

principalmente no método dialético que 

infere a necessidade do experimento, do 

desejo da resposta, da propriedade 

investigativa. Parte-se então do 

pressuposto da pesquisa, para que o 

educando possa perceber, a partir do 

contato e sistematização próprios, o 

universo edificado do processo de 

construção. 

 

        O conhecimento psicanalítico se 

tornou imprescindível como 

fundamentação teórica para o estudo de 

temas inerentes à sala de aula, envolvendo 

o sujeito e sua família. A compreensão de 

temas tais como: constituição do sujeito, 

determinação das pulsões, dos desejos e 

do outro no processo de desenvolvimento, 

mecanismos de defesa, fases do 

desenvolvimento psicossexual e outros 

temas de natureza psicanalítica são 

essenciais para a humanização da prática 

educativa em função do sujeito, do 

inconsciente. 

 

         Como objetivos, observam-se o 

desenvolvimento do espírito de análise, a 

compreensão diacrônica dos fatos e a 

contextualização. O caminho a ser 

percorrido para a materialização do 

planejamento se baseia principalmente na 

estruturação de atividades que 

demonstrem a aplicabilidade e a 

necessidade de construção dos conceitos 

teóricos apresentados em sala de aula, 

fugindo assim, da abstração curricular. 

 

       Os conteúdos a serem contemplados 

se alternam entre ementas e bibliografias e 

inovações e curiosidades a respeito da 

língua, da cultura em todas as suas 

vertentes. Assim, estudar Sigmund Freud 

demanda um olhar apurado e sensível na 

constituição de um sujeito que tem 

influências na formação de sua 

personalidade. 

 

        É prudente que na opção 

metodológica haja uma variabilidade que 

infira o desejo de reconstrução das formas 

arcaicas e ineficazes de ensino. Tem-se 

como base a pesquisa para que o aluno-

aprendente faça parte constitutiva do 

processo de construção e materialização 

da teoria. Incluem-se tamabém dinâmicas 

de grupo e atividades que possam sugerir 

o trabalho em grupo, este aspecto 

socializador acrescenta ao sentido 

transdisciplinar que se espera contemplar. 

É nessa direção que as ideias de Freud 

trazem contribuições significativas para a 

educação. 

 

         O conteúdo programático deve ser 

seguido a partir da ementa e bibliografias 

sugeridas em reuniões pedagógicas e a 

classe discente deve intervir com 

propostas novas e atualizadas, bem como 
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com o senso investigativo. A flexibilidade 

é um fator que deverá prestar serviços à 

didática em sala de aula, respondendo à 

motivição e caráter inventivo do 

professor-ensinante.  

 

        Pode-se observar que aliado ao 

conteúdo conceitual, Freud depreendeu 

uma importância efetiva às fases do 

desenvolvimento infantil. A orientação 

que se apresenta na proposta de avaliação 

é formativa e de autoavaliação, inserindo 

o caráter diagnóstico tanto para o 

professor- 

 

       O plano de ensino e aprendizagem em 

psicanálise nesse novo modelo de 

colaboração reflete o objetivo maior de 

todo professor-ensinante, operacionalizar 

o aspecto de construção, inferindo a 

prática da pesquisa. Isto promove o 

desenvolvimento das atividades em 

consonância com o planejamento 

orientado, mas dinâmico e flexível.  

 

       Uma orientação inovadora permite o 

estudo da energia pulsional como 

constituinte do ato de pensar e de 

aprender, do modelo do método analítico, 

da noção de transferência e contra-

transferência possibilitando, assim, um 

trabalho integrativo que extrapola o 

campo meramente teórico contribuindo, 

assim, para irrupção de um sujeito 

participativo e interventor nas realidades 

sociais. 

 

 CAPÍTULO 2 – A LÍNGUA: PODER, 

SABER E VERDADE 

 

      As relações de intercâmbio cultural, 

concebidas e catalisadas pela dimensão 

pragmática do saber, reverberam vozes na 

história, ações e fatos de civilizações, 

espaços e fronteiras, que fizeram do 

sujeito o interventor na dinâmica do 

tempo e desbravador nos espaços de 

construção destes saberes. Encontramos 

um norte seguro em Aristóteles que 

argumentava: 

"E assim, poder-se-ia até levantar a 

questão de saber se as palavras 

caminhar , ter saúde , sentar , implicam 

que cada uma dessas coisas seja 

existente, e do mesmo modo em outros 

casos deste gênero; pois nenhuma delas 

subsiste por si própria nem é capaz de 

manter-se separada da substância mas, 

antes, se realmente é alguma coisa, é 

aquilo que anda, ou se senta ou é 

saudável que é uma coisa existente. Ora, 

tais palavras são tidas na conta de mais 

reais porque existe algo definido que 

lhes é subjacente (isto é, a substância, ou 

indivíduo), que está implícito nesse 

predicado; pois nunca usamos a palavra 

"bom" ou "sentado" sem subentender 

isso". (Livro Zeta, capítulo 1.) 

         Na metafísica de Aristóteles, na 

filosofia da linguagem, percebe-se o fato 

de que as substâncias, as "coisas", têm 

uma espécie independente de existência 

que as ações não têm, que as substâncias 

são ontologicamente mais fundamentais 

do que as ações. Notam-se aspectos 

flexionais orientados pela diacronia da 

língua sendo subordinados à existência 

real dos elementos circundantes. Esta 

subserviência tão permissiva tem seu 

“locus” de retroalimentação na semiótica 

Peirciana.  

      

ETAPAS DE UMA PESQUISA EM 

PSICANÁLISE:  

ESPECTRO DA ESQUIZOFRENIA E 

TDAH/ AROMATERAPIA 

Instrumentos de Acompanhamento 

Psicanalítico – API3 – Infantil/3 anos – 

APIA/6 – Infantil/6 anos e APAD - 

Adulto. 

 

A avaliação, seja ela de qualquer 

natureza, está relacionada ao fato de 

realização de uma análise em dimensão 

específica, ou seja, podendo se valer do 

raciocínio lógico-matemático, da 

orientação verbal-linguística, da natureza 

intrapessoal ou interpessoal, da 

manifestação cultural, do manifesto, das 
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relações de personalidade e de 

componentes cognitivos e de inteligência.  

Assim, esta análise pode ser de 

valores, com tangência quantitativa e de 

corte, sendo por cálculos e orientado pela 

matemática de forma objetiva se 

subsidiando das características humanas 

ou de comportamento ou psicológica. O 

que se confirma é que a concatenação está 

no vínculo com a valoração do objeto de 

valor com determinação dada por aquele 

que avalia e faz valer a sua lente de 

analista. Este analista sistematiza os 

saberes relacionados às etapas de 

valoração, às formas e diretrizes de 

análise, com um escopo de abrangência 

definido e uma técnica de análise 

quantitativa ou qualitativa. 

Os procedimentos e métodos 

analíticos, sejam eles comportamentais ou 

objetivos na sua relação histórico-

constitutiva, circunscrevem-se na 

aplicação de instrumentos e técnicas de 

análise. Então, pode-se dizer que emerge 

da necessidade de compreensão dos 

fenômenos comportamentais humanos e 

na predição, interpretação e explicação 

desses fenômenos. Não há o desprezo aos 

conhecimentos empírico, filosófico e 

teológico, mas é no conhecimento 

observável, validado, passível de 

reprodução, que é o científico, que nos 

apegamos para qualquer tipo de análise no 

campo da avaliação humana, ela se dá na 

ciência e pela ciência. 

Esta série de procedimentos e 

métodos de análise da que se trata a 

avaliação tem na cientificidade sua 

natureza mais específica e efetiva e é nas 

sessões, nos instrumentos e técnicas de 

avaliação que se relacionam as condições 

dos métodos e técnicas de aplicabilidade 

operacional do instrumento de avaliação. 

É importante sempre fundamentar a 

avaliação em um componente de 

contextualização operante, porque o 

contexto no qual a avaliação se insere é 

solo fértil de assertividade e garantia de 

fidedignidade.  

Os construtos psicológicos a serem 

investigados se depreendem de instâncias 

dos estudos psíquicos e suas respectivas 

abordagens, psicanalítica, 

comportamental, sistêmica e outras. A 

base nos propósitos da avaliação 

psicológica orienta os objetivos globais e 

específicos de orientação do trabalho de 

avaliação, adequando, assim, as 

características dos instrumentos e técnicas 

aos indivíduos avaliados no processo de 

investigação.  

Os dez passos básicos do processo 

avaliativo se referem à identificação da 

demanda, delimitação dos fenômenos 

psicológicos, fundamentação teórica, 

coleta de dados, análise e significação, 

conclusões, decisões e estratégias, 

elaboração do informe e devolução ou 

devolutiva. A base das premissas da 

avaliação, e deste modo se insere a 

avaliação psicológica, segue esta estrutura 

acima, pressupondo acuidade, eficácia, 

efetividade e fidedignidade nas etapas e 

ocorrência do processo avaliativo.  

A identificação da demanda se 

fundamenta na investigação das questões 

de demanda real de avaliação, ou seja, o 

demandante, a pessoa, a escola, ou quem 

quer que solicite a avaliação. Assim, é 

necessário investigar o sujeito da 

avaliação, os dados da pessoa que passará 

pelo processo, compreendendo os motivos 

que levaram à avaliação.  

É necessário saber por que avaliar, 

pois é nessa orientação que se deve 

estruturar o processo avaliativo. A 

delimitação dos Fenômenos Psicológicos 

apresenta o objeto que deverá ser 

avaliado, sendo que poderão aparecer 

outras questões, mas o mais importante é 

se concentrar no foco da demanda e na 

precisão que deve ter na devolutiva. 

Verificar o que vai avaliar de forma 
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centrada permite resposta operante e 

pragmática. Uma forma de não se tornar 

prolixo no processo de avaliação é 

proceder a um check list.  

A fundamentação teórica se refere ao 

conhecimento de forma precisa e objetiva 

dos fenômenos a serem avaliados, 

investigando de forma operacional os 

componentes psicopatológicos de sinais, 

sintomas, transtornos, distúrbios e 

doenças, sabendo que o conhecimento dos 

sinais e sintomas possibilita um 

diagnóstico psicopatológico de caráter 

investigativo de natureza científica. É na 

referência do processo teórico, técnico, 

metodológico e instrumental/científico 

que todo o processo avaliativo deve se 

fundamentar.  

O manejo das ferramentas e técnicas 

da avaliação, pesquisa e investigação é 

condição sine quae non para manter a 

precisão dos resultados da avaliação. 

Deve-se focar nas considerações 

operacionais, nos componentes éticos e na 

forma em que serão armazenados os 

dados, para que a posteriori seja 

manuseados da forma correta. É na coleta 

de dados que se manuseia as ferramentas e 

técnicas planejadas para a avaliação. 

A subjetividade é um componente 

humano importante para a compreensão 

da demanda e mesmo seu 

redimensionamento, mas é centrado na 

análise do material coletado com as 

ferramentas e técnicas que o avaliador 

deve se fixar. É uma proposta objetiva de 

ciência e não hipóteses e senso comum. É 

nesta operacionalização que se prima pela 

fundamentação teórica das técnicas, 

restringindo a interpretação subjetiva dos 

fatos. As conclusões do processo 

avaliativo resultam da limitação e 

restrição ao atendimento específico da 

demanda da sua observação e dos dados 

coletados e analisados de forma objetiva e 

pragmática. 

    Ao concluir o processo de 

avaliação as decisões e estratégias são 

mensuradas e resultam na 

operacionalização das ações e atitudes, 

bem como no planejamento de 

intervenções a ser administrado durante o 

processo avaliativo. É nessa orientação 

que se fundamenta a elaboração do 

informe que será redigido, segundo a 

especificidade dos itens anteriores: 

relatório multiprofissional ou psicológico, 

declaração, atestado, parecer e laudo, que 

são tipos de informes decorrentes da 

avaliação. 

  

   A devolução e/ou devolutiva é a 

etapa de entrega e deve se fundamentar 

em um compromisso ético, amparado pela 

utilização dos novos códigos e 

tecnologias, com vistas a contemplar o 

sujeito demandante e a demanda, dentro 

da sua forma, extensão e objeto. 

 

PSICANÁLISE E ESTRUTURA 

QUATERNÁRIA 

            Abaixo serão apresentadas etapas 

possíveis para a elaboração de uma 

pesquisa no que se refere ao atendimento 

clínico em API/3. API/6 e APAD, 

segundo a Estrutura Quaternária:  

1. Associação livre  

2. Dimensionamento e 

redimensionamento do sintoma. 

3. Demanda. 

5. Transferência. 

6. Contra-transferência. 

7. Processo de Cura 

            Ao pensarmos a Associação Livre 

como um método utilizado por S. Freud, 

com intuito de fazer o analisando falar o 

que lhe viesse à mente, retornamos, assim, 

a ideia inicial de Freud de substituição da 

hipnose como recurso de tratamento da 

histeria, nos estudos primeiros sobre este 

tratado. A associação livre de ideias é o 

caminho promissor rumo ao acesso ao 

inconsciente, tal como se referia de forma 

regia. 
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            O dimensionamento e 

redimensionamento do sintoma é uma 

atividade binária, exercício este do setting 

psicanalítico que se refere ao analista e 

analisando. O analisando dimensiona seu 

sintoma por meio dos sentidos, pela forma 

em que prescinde uma série de 

acontecimentos no âmago de sua 

existência. Ele tem o contato com seus 

pesares e os dimensiona segundo sua 

propriedade egóica de representação 

social. 

           O redimensionamento é tarefa 

sumária do analista que percebe nos vieses 

os deslocamentos e as condensações de 

sua fantasia. Não é uma fabulação 

qualquer é um ritual de elementos, atos e 

fatos que se relacionam de forma 

dinâmica e decifrável, no ponto de vista 

da interpretação. Retornar à gênese do 

objeto de recalque. Proceder de forma 

legítima ao chamado do real.  

           O desejo do analisando com base 

nas suas percepções, comparações e 

sublimações se apresentam na demanda 

ofertada ao analista. Na demanda, 

encontra-se o que se encerra no seu 

pedido libidinal ao analista. A energia já 

esvaída e o produto das perdas revelam ao 

analisando um sentido cristalizado e 

colado no social. 

           A transferência e contra-

transferência está articulada para a 

materialidade do setting psicanalítico. A 

possibilidade de fruição sem a 

interveniência da repressão na clínica se 

dá de forma elaborada pelo analisando e a 

empatia que resulta do comprometimento 

com esta relação, o compromisso advindo 

do analista, que é a contra-transferência 

produz o efeito de procedimento analítico. 

As relações que se dão na clínica 

psicanalítica entre analisando e analista, 

no processo de transferência e contra-

transferência. 

             Não há cura no tratamento 

psicanalítico, porquanto somos sujeitos 

cindidos, clivados e incompletos. O 

processo de cura é o entendimento desta 

falta e o seu compromisso em se 

apresentar as experiências, ao novo, às 

situações de tensão que farão deles 

pacientes em tratamento psíquico durante 

toda sua existência neurótica. 

              Para um modelo de pesquisa em 

Psicanálise, levando-se em conta os 

estudos em psicanálise e o sujeito 

decentrado, clivado, cindido e constituino 

na história e afetado pelo simbólico, 

podemos apresentar: 

A) Coleta de dados: serão 

coletadas informações em processamento, 

a fim de se proceder a uma avaliação 

qualitativa, utilizando-se o método 

dedutivo. 

B) Levantamento e Análise 

dos Programas e Publicações 

Serão analisadas as linhas 

teóricas sugeridas pelo conteúdo 

programático, pelas bibliografias adotadas 

e pelas publicações produzidas pelas 

instituições em estudo, para se verificar 

como o processo de sentido/ leitura 

/produção e abordagens. As linhas teóricas 

serão combinadas, relacionadas e 

comparadas. 

C) Acompanhamento de 

pesquisa 

Com base em levantamentos 

estatísticos, será criada uma amostra 

significativa de estagiários na instituição 

escolhida, para verificar diferenças de 

procedimentos pedagógicos, busca de 

sentido e os possíveis 

impactos/influências das bases teórico-

metodológicas do ensino e aprendizagem 

em articulação com a Psicanálise. 

D) Análise de Dados 

Os dados do levantamento 

documental e do acompanhamento dos 

professores serão analisados para 

possibilitar a verificação das hipóteses 

iniciais. 
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Estudos sobre os modelos 

estratégicos dos Pensadores caudatários de 

S. Freud. 

E) Avaliação dos resultados 

obtidos 

Os resultados obtidos na 

avaliação final desta pesquisa poderão 

servir para ampliar nosso campo de 

reflexões e contribuir para a melhoria dos 

procedimentos pedagógicos da clínica da 

escuta psicanalítica e da compreensão da 

operacionalização do ensino e 

aprendizagem. 

Para elaboração da API/3, 

API/6 e APAD é necessário, além das 10 

etapas de avaliação, elementos da A/RC 

(Anamnese e Relatório Circunstanciado):  

1. Levantamento bibliográfico 

sobre o sintoma e 

problema/demanda/queixa. 

2. Crítica e seleção das 

referências bibliográficas e anamnese e 

relatório. 

3. Fichamento de material 

bibliográfico (item1). 

4. Elaboração dos 

instrumentos de coleta de dados (item 1). 

5. Elaboração dos 

instrumentos de análise de dados (item 1). 

6. Seleção da amostra (itens 1 

e 2). 

7. Coleta de dados (itens 1 e 

2). 

8. Análise e interpretação de 

dados (itens 1 e 2). 

9. Estudo dos modelos 

estratégicos/Relatório/Apresentação (itens 

1 e 2). 

ESTUDOS SOBRE A 

ESQUIZOFRENIA E SEUS 

ESPECTROS - ETAPAS DE UMA 

PESQUISA EM PSICANÁLISE E - 

Instrumentos de Acompanhamento 

Psicanalítico APAD. 

              O estudo foi aprovado pelo 

Núcleo de Estudos Especializados em 

Psicopatologia, com Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, 

TCLE, firmado por membro da família. A 

pesquisa foi apresentada à Associação 

Brasileira de Neurologia e Psiquiatria 

Infantil, no I Encontro Estadual de 

Psicopatologia, para ampliação do caráter 

interdisciplinar da pesquisa e, também, ao 

Comitê de Ética e Pesquisa, da Escola de 

Saúde Pública de Mato Grosso. Participou 

deste estudo a paciente C.B.F.S., mulher, 

casada, 36 anos, com acompanhamento de 

periodicidade inicial em dezembro de 

2016.  

         O diagnóstico consolidado de 

esquizofrenia foi firmado por uma equipe 

médica (Neurologista e Psiquiatra), tendo 

como referência a classificação e o 

diagnóstico, por distanciamento e 

aproximação, por compartilhamento de 

rubrica, e atividade de discriminação de 

entidades clínicas. Como diagnóstico 

diferencial de exclusão: depressão, doença 

cerebral, abstinência, etilismo e 

drogadição (F.10 a F.19 – CID 10). O 

Caso Clínico C.B.F.S se fundamenta em 

uma aspecto transferencial de perdas 

afetivas desde a infância e situações de 

indução, com sintomas de fundamento 

clínico compartilhados pelo Transtorno 

Delirante Induzido (F.24), situação em 

que o transtorno delirante e partilhado por 

duas pessoas ligadas entre si no plano 

emocional de forma indissociável e 

irrestrita.  

          Nesse caso, somente a paciente 

C.B.F.S. apresenta os sintomas do 

transtorno psicótico autêntico e o esposo 

Z.M.S. induz as ideias delirantes. A 

paciente após surto franco e, 

posteriormente, surto episódico, foi 

medicada com olanzapina. Segundo 

Oliveira (2000), a olanzapina, uma 

tienobenzodiazepina, é um novo 

antipsicótico que possui afinidade pelos 

sítios de ligação D1-D4, serotoninérgicos 

(5-HT2,3,6), muscarínicos (subtipos 1-5), 

adrenérgicos (alfa1) e histaminérgicos 
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(H1). Nos ensaios clínicos, sugeriu-se que 

a olanzapina diminui os sintomas 

positivos e os negativos da esquizofrenia, 

e possui baixa incidência de efeitos 

extrapiramidais.   

         Posteriormente, fez uso do 

clonazepam e mesmo com tratamento 

medicamentoso deste fármaco, tentou 

suicídio 5 vezes . Está tendo atendimento 

clínico psiquiátrico, com prescrição de 

medicamentos neurolépticos, pois seus 

efeitos refletem o bloqueio competitivo 

dos receptores dopaminérgicos, e, 

também, ansiolíticos e sedativos. A 

paciente C.B.F.S. ainda mantém o uso dos 

medicamentos neurolépticos, com efeitos 

compensatórios no acompanhamento 

clínico, contudo não houve evolução do 

quadro, com supressão dos sintomas 

negativos para um processo de cura 

significativo, com qualidade de vida e 

tratamento efetivo para a paciente. Não há 

associação de terapias alternativas ou 

psicoterapias neste momento. 

A Estrutura Quaternária na 

Constituição Dos Instrumentos de 

Acompanhamento Psicanalítico – API3 

– APIA/6 e APAD - Neuroaromaterapia. 

 

         Poderíamos proceder a 

uma interrogação, por que o estudo da 

Aromaterapia? 

A atuação das moléculas pela 

via cutânea resulta na absorção dos óleos 

terapêuticos e sua condução pela 

circulação do sangue, chegando até os 

tecidos e órgãos do corpo humano. A 

condução final dos óleos terapêuticos 

acorre em distintos tecidos do corpo, 

contudo a passagem destas substâncias do 

local de contato é por meio do intestino.  

A medicina ortodoxa tem 

diretrizes baseadas na clínica tradicional, 

com utilização de fármacos, em 

contraposição, a aromaterapia tem uma 

orientação por meio do uso de 

concentrados voláteis, conhecidos como 

óleos terapêuticos/essenciais, com várias 

funções químicas, como aldeídos, ésteres, 

fenóis, álcoois e hidrocarbonetos.  No 

processo de prensagem ou destilação dos 

vegetais são extraídos os compostos 

orgânicos. As sementes, flores, frutos e 

raízes passam por estes processos e o 

produto desta extração é diluído nas mais 

distintas concentrações.  

O ponto de articulação entre a 

Aromaterapia e a Neuropsicologia se dá 

na pressuposição: a classificação na 

psicopatologia é substituída (em partes) 

por um diagnóstico amparado pela matriz 

cultural, pelos processos sociais, psíquicos 

e somatológicos, bem como a ação de 

depuração para a extração dos óleos 

terapêuticos. A absorção é uma 

propriedade de assimilação que pode 

ocorrer pela inalação por vias aéreas, pela 

ingestão ou uso tópico.  

Tudo se inicia no controle 

neurobiológico das emoções, impulsos, 

sexualidade, reações instintivas, memória, 

atenção, percepção e demais componentes 

que decorrem desta inalação, ativação do 

sistema olfativo pelos nervos olfativos e 

bulbo, propiciando ligação de forma 

diretiva com o Sistema Nervoso Central, 

conduzindo o estímulo ao sistema límbico. 

Deste processo, há um quociente que 

chega até a corrente sanguínea dinamizada 

pelo sistema respiratório.   

A atuação das moléculas pela 

via cutânea resulta na absorção dos óleos 

terapêuticos e sua condução pela 

circulação do sangue, chegando até os 

tecidos e órgãos do corpo humano. A 

condução final dos óleos terapêuticos 

acorre em distintos tecidos do corpo, 

contudo a passagem destas substâncias do 

local de contato é por meio do intestino.  

A lavanda se insere no 

universo dos óleos aromáticos com efeito 

de bem-estar, sedativo e calmante, já o 

alecrim age sobre o corpo humano com 

sinais e sintomas de alternância entre 
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hiperprosexia e vigilância. Em 1988, 

psicólogos da Universidade de Miami 

comprovaram por meio de EEG – Exame 

Eletroencefalográfico, com 40 pacientes, o 

efeito de sonolência da lavanda, por 

significativo rebaixamento da frequência 

de ondas cerebrais, em contrapartida, o 

estado de alerta seria confirmado por 

pacientes com histórico de inalação do 

alecrim. 

 O mais relevante é que ao 

serem monitorados em testes que exigiam 

raciocínio lógico-matemático, os pacientes 

que inalaram essência de alecrim tiveram 

resultados mais satisfatórios dos que os 

que não tinham recebido tratamento com 

óleos terapêuticos.   

            O sulco cerebral, denominada 

fissura inter-hemisférica, separa o cérebro 

humano apresentando, assim, dois 

hemisférios. O feixe de fibras neurais 

corpo caloso é quem une os dois 

hemisférios, esquerdo e direito, com 

intercâmbio de informações ativas e 

complementares aprimorando os 

estímulos que se aplicam e 

operacionalizam a parte antagonista do 

corpo. 
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A Estrutura Quaternária na 

Constituição Dos Instrumentos de 

Acompanhamento Psicanalítico – API3. 

         O estudo foi aprovado pelo Núcleo 

de Estudos Especializados em 

Psicopatologia, com Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, 

TCLE, firmado por membro da família. A 

pesquisa foi apresentada à Associação 

Brasileira de Neurologia e Psiquiatria 

Infantil/MT e a Regional de Medicina 

Psicossomática/MT.  

           Esta pesquisa se deu pelo interesse 

clínico acerca da impossibilidade de 

leitura e compreensão lecto-escrita do 

analisando P.H.B.C., filho de K.R.C e 

E.B.L., com 10 anos de idade completos e 

cursando o 3º ano, do Ensino 

Fundamental. O quadro desta criança do 

sexo masculino é reincidente em 

dificuldades de aprendizagem, com 

orientação para transtornos de 

aprendizagem de neurodesenvolvimento. 

Havia suspeita de TDAH, Transtorno de 

Déficit de Atenção, com Hiperatividade, 

Impulsividade e Desatenção.  

           A indicação pelo relatório da 

Unidade de Ensino é que o analisando não 

se desenvolvia, que já havia “reprovado” 

duas vezes, reincidentemente, e que não 

aprendia a ler, ficando “nervoso e 

angustiado” e, às vezes, estressado e 

desatento, quando se dirigiam a ele. 

Continuaram suas considerações 

afirmando que “não escutava” e quando 

escutava, esquecia (não havia retenção de 

conteúdo informacional), o que era dito. 

Não fazia uso de medicamento. Não 

praticava dieta ou restrição alimentar. 

Estava acima do peso corporal, com base 

nas correspondências altura/massa, sendo 

que esta situação o deixava 

desconfortável, por sempre seus colegas e 

familiares se reportarem a ele com 

apelidos pejorativos. Sua primeira análise 

fora feita em 2018, contudo sem evolução 

e acompanhamento.  

           Em, 2019, foram realizadas outras 

análises e, por meio de psicoterapias entre 

família e analisando, os resultados foram 

exitosos. O analisando já apresenta 

evolução na leitura, iniciando seu 

processo de aquisição de correspondência 

lecto-escrita inicial. A pesquisa ainda se 

encontra em desenvolvimento. Foram 

utilizadas terapias como aromaterapia 
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inicial e cromoterapia inicial, juntamente 

com o início da correspondência lecto-

escrita. É necessária mais análise sobre a 

identificação de sintomas de TDAH, 

sendo a próxima etapa, atividades de 

constituição do leitor e, posteriormente, a 

aplicação do SNAP IV, para identificação 

de sinais e possíveis sintomas do TDAH, 

ainda não confirmado.    

         A relação entre Aromaterapia, 

Transtorno de Espectro Autista e 

Transtorno de Déficit de Atenção, com 

Hiperatividade, Impulsividade e 

Desatenção é um fato educacional. É 

necessário compreender como 

desenvolver práticas pedagógicas que 

possibilitem atividades de 

desenvolvimento dos componentes 

cognitivos: atenção, memória, 

aprendizagem, pensamento, percepção, 

resolução de problemas e linguagem.  

        É urgente que as pesquisas alcancem 

o público da escola, porque lá há uma 

multiplicidade de dificuldades, transtornos 

e comorbidades. Este estudo inicial se 

relacionou às psicoterapias e às terapias 

integrativas para corresponder ao 

pressuposto holístico do sujeito em sua 

constituição integral: o sujeito como um 

todo. 

     Estas pesquisas devem ser extensivas e 

ampliadas às práticas integrativas 

complementares, pelo seu efeito que 

relaciona o psíquico ao biológico, somato. 

A articulação entre os estudos destes 

temas operacionalizam dois efeitos: a 

mente que tem seus traumas e os prejuízos 

cognitivos trabalhados, no que se refere a 

neurociências, por meio do sentido mais 

efetivo que é o olfato.  

          O estudo foi aprovado pelo Núcleo 

de Estudos Especializados em 

Psicopatologia, com Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, 

TCLE, firmado por membro da família. A 

pesquisa foi apresentada à Associação 

Brasileira de Neurologia e Psiquiatria 

Infantil/MT e a Regional de Medicina 

Psicossomática/MT.  

           Esta pesquisa se deu pelo interesse 

clínico acerca da impossibilidade de 

leitura e compreensão lecto-escrita do 

analisando P.H.B.C., filho de K.R.C e 

E.B.L., com 10 anos de idade completos e 

cursando o 3º ano, do Ensino 

Fundamental. O quadro desta criança do 

sexo masculino é reincidente em 

dificuldades de aprendizagem, com 

orientação para transtornos de 

aprendizagem de neurodesenvolvimento. 

Havia suspeita de TDAH, Transtorno de 

Déficit de Atenção, com Hiperatividade, 

Impulsividade e Desatenção.  

           A indicação pelo relatório da 

Unidade de Ensino é que o analisando não 

se desenvolvia, que já havia “reprovado” 

duas vezes, reincidentemente, e que não 

aprendia a ler, ficando “nervoso e 

angustiado” e, às vezes, estressado e 

desatento, quando se dirigiam a ele. 

Continuaram suas considerações 

afirmando que “não escutava” e quando 

escutava, esquecia (não havia retenção de 

conteúdo informacional), o que era dito. 

Não fazia uso de medicamento. Não 

praticava dieta ou restrição alimentar. 

Estava acima do peso corporal, com base 

nas correspondências altura/massa, sendo 

que esta situação o deixava 

desconfortável, por sempre seus colegas e 

familiares se reportarem a ele com 

apelidos pejorativos. Sua primeira análise 

fora feita em 2018, contudo sem evolução 

e acompanhamento.  

           Em, 2019, foram realizadas outras 

análises e, por meio de psicoterapias entre 

família e analisando, os resultados foram 

exitosos. O analisando já apresenta 

evolução na leitura, iniciando seu 

processo de aquisição de correspondência 

lecto-escrita inicial. A pesquisa ainda se 

encontra em desenvolvimento. Foram 

utilizadas terapias como aromaterapia 
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inicial e cromoterapia inicial, juntamente 

com o início da correspondência lecto-

escrita. É necessária mais análise sobre a 

identificação de sintomas de TDAH, 

sendo a próxima etapa, atividades de 

constituição do leitor e, posteriormente, a 

aplicação do SNAP IV, para identificação 

de sinais e possíveis sintomas do TDAH, 

ainda não confirmado.    

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         A relação entre, Transtorno de 

Espectro Autista e Transtorno de Déficit 

de Atenção, com Hiperatividade, 

Impulsividade e Desatenção é um fato 

educacional. É necessário compreender 

como desenvolver práticas pedagógicas 

que possibilitem atividades de 

desenvolvimento dos componentes 

cognitivos: atenção, memória, 

aprendizagem, pensamento, percepção, 

resolução de problemas e linguagem.  

        É urgente que as pesquisas alcancem 

o público da escola, porque lá há uma 

multiplicidade de dificuldades, transtornos 

e comorbidades. Este estudo inicial se 

relacionou às psicoterapias e às terapias 

integrativas para corresponder ao 

pressuposto holístico do sujeito em sua 

constituição integral: o sujeito como um 

todo. 

     Estas pesquisas devem ser extensivas e 

ampliadas às práticas integrativas 

complementares, pelo seu efeito que 

relaciona o psíquico ao biológico, somato. 

A articulação entre os estudos destes 

temas operacionalizam dois efeitos: a 

mente que tem seus traumas e os prejuízos 

cognitivos trabalhados, no que se refere a 

neurociências, por meio do sentido mais 

efetivo que é o olfato.  
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ANEXO I 
REGISTROS PICTÓRICOS 
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Figura 1 – P.H.B.C. apresentando texto pictográfico de representação de seus sentimentos.  

 

 

 

 
Figura 2 – Apresentação da história da aromaterapia e aspectos lúdicos dos óleos terapêuticos. 
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ANEXO II 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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Figura 3 – Apresentação da Aromaterapia e da metodologia de aplicação dos óleos terapêuticos. 

 

 

 
Figura 4 – Aplicação da Aromaterapia – óleos terapêuticos correspondentes às demandas da 

análise, alfabetização e letramento. 
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