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Resumo 

A escola na sociedade moderna é a primeira instituição formal pela qual os sujeitos entram em 

contato com outros indivíduos não sendo meramente um espaço de letramento, mas também 

um local de socialização. É sabido que as características cognitivas e comportamentais dos 

sujeitos são indícios da saúde mental e que afetam de forma significativa a aprendizagem. 

Assim, podemos dizer que o ambiente escolar é um dos espaços mais relevantes para a 

promoção e prevenção de saúde, sobretudo, saúde mental. Logo, uma abordagem responsável 

sobre as questões envolvendo a saúde mental no espaço de aprendizagem tende a evitar 

impactos negativos na vida dos indivíduos, a capacitação dos profissionais da educação 

consiste em uma estratégia viável e promissora no processo de prevenção e promoção de 

saúde entre os alunos, profissionais da escola e família. O estudo tem como objetivo 

apresentar uma proposta de formação de professores tendo como base a literatura sobre a 

capacitação de professores em saúde mental no contexto escolar. O processo de elaboração se 

deu em quatro etapas: revisão sistemática sobre a temática, levantamento das lacunas da 

formação dos professores, elaboração da proposta de intervenção em saúde mental voltada 

para professores, formulação de objetivos, conteúdos, atividades e procedimentos do 

programa de formação de professores. Por meio desta proposta, pretende-se capacitar os 

professores da educação básica possibilitando a aquisição de conhecimentos e habilidades 

sobre saúde mental, saberes sobre os principais problemas de saúde mental na infância e 

adolescência com implicação na aprendizagem, tendo ao fim, habilidades que possibilitem 

identificar e interpretar comportamentos de risco em sala de aula. Logo, podemos concluir 

que a efetivação da proposta no âmbito escolar possibilitará uma aproximação entre o 

ambiente de aprendizagem e o médico, além do que, o professor será um parceiro, um agente 

de promoção de saúde no contexto escolar e seu aperfeiçoamento pode acarretar mudanças 

tanto no âmbito da saúde pública como no meio acadêmico. 
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Introdução 

A educação básica é direito de todos os cidadãos e uma necessidade social se 

levarmos em conta o desenvolvimento das nações que depende em partes da qualidade da 

formação educacional de sua população (IPEA, 2009). Um dos desafios para a concretização 

deste direito está na relação entre comportamento socioemocional e a aprendizagem. É certo 

que as características cognitivas, as capacidades, interesses, condutas sociais, respostas 

emocionais e modos de vinculação social dos indivíduos são expressões da saúde mental e 

afetam a aprendizagem (MACEDO, 2014).A abordagem cuidadosa e responsável dos 

problemas de saúde mental nas escolas tende a evitar impactos negativos destes problemas na 

vida do indivíduo, com destaque para situações como baixo rendimento acadêmico, 

frequência escolar baixa e evasão (VIEIRA; ESTANISLAU; BRESSAN E BORDIN, 2014). 

A ausência de informações confiáveis sobre como os problemas de saúde mental repercutem 

na aprendizagem levam a distorções na perspectiva dos professores, ocasionando 

encaminhamentos aos serviços de saúde sem que haja uma reflexão prévia sobre a relação 

entre o contexto escolar e a saúde mental do aluno encaminhado (SCORTEGAGNA; 

LEVANDOWSKI, 2004). 

A saúde é o “estado de bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades, 

consegue enfrentar os estressores normais da vida, é capaz de produzir no trabalho e gerar 

frutos dele, e tem condições de promover sua própria contribuição à comunidade em que 

vive” (WHO, 2004, p. 1). Assim, pode-se dizer que a escola possui papel protagonista na 

identificação de situações de risco e na intervenção precoce nos problemas de saúde mental. 

Além disso, é a primeira instituição de socialização do indivíduo em muitas sociedades. É 

neste local que o público infantojuvenil passa a maior parte do seu tempo. Por isto, “a escola 

tem se tornado um dos mais importantes locais para promoção da saúde e intervenções 

preventivas entre crianças e jovens” (WHO, 2004, p. 31). 

Nestes espaços de aprendizagem uma estratégia de promoção de saúde mentalpode 

ser empregadapor meio de treinamento e desenvolvimento dos profissionais sobre aspectos da 

saúde mental e bem-estar. O professor atua como agente de promoção de saúde mental e de 

prevenção de transtornos, “pois ele pode identificar sinais que demandem encaminhamento 

para avaliação de equipe de saúde mental, contribuindo para uma intervenção precoce” 

(VIEIRA et al., 2014, p. 17), promovendo resultados satisfatórios como melhora no 



desempenho acadêmico, incremento nas habilidades dos alunos de resolução de problemas e 

competência social, redução de problemas internalizantes e externalizantes como depressão, 

ansiedade, bullying, uso de substâncias e comportamento agressivo (WHO, 2004). 

No Brasil existem diferentes programas de treinamento de profissionais da educação 

para reconhecimento e manejo em sala de aula de problemas de saúde mental (PEREIRA, 

2013). Na proposta de Pereira (2013) um curso com participação remota (ensino à distância) 

continha apresentação de vídeos informativos com entrevistas e ilustrações sobre 

comportamentos-problema, fóruns de discussão, web conferências e questionário sobre 

potencialidades e vulnerabilidades psicossociais dos alunos. Fizeram parte do programa as 

temáticas: conceituação dos transtornos mentais, transtornos de ansiedade e depressão, 

transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtornos de conduta e bullying. Em todas 

as áreas havia apresentação de procedimento de manejo de comportamentos em sala de aula. 

Embora o treinamento não tenha alcançado mudanças de atitudes em relação à saúde mental, 

o programa foi eficaz para treino de habilidades de avaliação de sinais e sintomas de 

problemas de saúde mental. 

Outro projeto, chamado “Cuca Legal”, ligado à Universidade Federal de São Paulo 

(BRIETZKE; NETO; DIAS; MANSUR; BRESSAN, 2011), também promove a capacitação 

em saúde mental para educadores. Uma equipe interdisciplinar formada por educadores, 

psicopedagogos, neurocientistas, enfermeiros, psicólogos e psiquiatras realiza uma série de 

ações de promoção da saúde mental nas instituições de ensino. Uma das estratégias é a oferta 

de cursos intensivos para professores, que abordam as seguintes temáticas: saúde mental, uso 

de drogas, estigma dos transtornos mentais e meios de cultivar a saúde mental na escola. 

Dentre os tópicos em destaque presentes nos cursos de formação está o treinamento 

de observação de comportamentos em sala de aula, sendo de fundamental importância nas 

ações de promoção à saúde mental na escola, uma vez que, a ocorrência de certos sinais e 

sintomas comportamentais em diferentes ambientes, como no lar e na escola, é critério para 

diagnóstico de certos transtornos mentais (APA, 2013).Os protocolos de observação do 

comportamento de crianças em sala de aula têm se mostrado úteis para a correta identificação 

de transtornos – não um diagnóstico fechado, e até mesmo seus subtipos, como no caso do 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) (MCCONAUGHY et al., 2009). 

A literatura de referência da observação de comportamentos em sala de aula 

(KOFLER, 2006) informa sobre a necessidade de seguir procedimentos de identificação e 



definição operacional dos comportamentos-alvo. Recomenda-se que a observação seja 

acompanhada a partir de questões de referência, incluindo entrevista com professores e que 

haja descrição do ambiente da sala de aula (NOCK; KURTZ, 2009). Nestes manuais ressalta-

se a validade ecológica da avaliação, pois promove-se uma medida da função do 

comportamento no contexto em que ele ocorre (NOCK; KURTZ, 2009). 

Diante do exposto, opresente estudo objetiva apresentar uma proposta de formação 

de professores tendo como base a literatura especializada sobre a capacitação destes 

profissonais em saúde mental no contexto escolar. A efetivação dessa proposta se justifica 

pela importância dos programas de promoção à saúde mental de crianças e jovens, bem como 

as evidências dos benefícios provenientes da observação sistemática de comportamentos em 

sala de aula voltados para a prevenção de problemas de saúde mental.  

Método 

As reflexões acerca da necessidade de formação de professores atuantes na educação 

básica sobre saúde mental foram inicialmente geradas pela experiência de um dos autores em 

atuação na rede pública municipal de ensino, onde vivenciou inúmeras dificuldades, dúvidas e 

anseios dos profissionais da educação com o processo de inclusão. Essa identificação de 

problemas na formação dos profissionais da educação foi também confirmada nos estudos de 

Soares e colaboradores (2014), descrevendo que os professores sentem que a falta de 

conhecimento e o consequente despreparo técnico geram insegurança e dificuldades no 

enfrentamento de situações cotidianas que envolvem transtornos e problemas de 

aprendizagem. 

O processo de elaboração da proposta foi fundamentado na literatura vigente sobre 

capacitação e treinamento de professores (GATTI, 2010; LUIZZI, 2006), treinamento de 

pessoal (MENEZES; ZERBINI; ABBAD, 2011) e nas questões gerais de saúde mental na 

escola (ESTANISLAU; BRESSAN, 2014). O produto final foi a elaboração de uma proposta 

de curso de capacitação de professores em saúde mental. Para esta elaboração foi realizado 

quatro etapas: 

1) Busca na literatura de estudos sobre saúde mental na escola, transtornos mentais e 

do neurodesenvolvimento. 

2) Levantamento das principais lacunas encontradas na formação dos professores, 

tendo como base, os currículos existentes de formação de professores. 



3) Elaboração da proposta de intervenção em saúde mental voltada para professores, 

disposta em um plano de curso, tendo como base as estratégias, instrumentos e métodos 

utilizados por outros estudos. 

4) Formulação de objetivos, conteúdos, atividades e procedimentos do programa de 

formação de professores. 

Resultados  

 A primeira etapa do estudo consistiu na busca de referências que tratassem da 

temática da saúde mental na escola, treinamento de avaliação de problemas de saúde mental e 

protocolos de observação direta de comportamentos em sala de aula. Além disso, buscou-se 

conhecer os materiais e como foram desenvolvidos outros cursos que pretendiam seguir a 

mesma linha de raciocínio.  

Para isto foi feita uma busca de dados nas plataformas de pesquisa ScieLo e Google 

Acadêmicos, de publicações entre os anos 2006 a 2017, utilizando as seguintes palavras-

chave: “saúde mental”; “escola”; “formação de professores”; “observação do 

comportamento”. Foram identificados estudos teóricos que indicavam procedimentos e 

resultados de intervenção de formação de professores do ensino básico de crianças e 

adolescentes, cujo norte era a promoção de saúde. Fizeram parte da amostra analisada artigos 

científicos, dissertações, teses e capítulos de livros, sendo excluídos estudos que não 

discutiam formação e capacitação de professores e aqueles que não contemplavam a temática 

da saúde mental no espaço escolar. 

A busca pelas publicações gerou 111 resultados. Após a aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão, a amostra foi composta por 22 estudos. A partir da análise dessas 

referências selecionadas, inicialmente foram elencadas as habilidades a serem desenvolvidas 

pelos participantes da proposta de curso, bem como as ações correspondentes dos 

ministradores do curso para alcance das metas. Os objetivos do curso foram redigidos 

considerando os desempenhos esperados pelos participantes em cada etapa da instrução e ao 

final do curso (Tabela 1). 

Tabela 1 – Habilidades a serem desenvolvidas pelos participantes do curso e as ações 

correspondentes dos ministrantes  

Habilidades dos participantes Ações dos ministrantes do curso 

1. Desenvolver conhecimentos gerais Apresentar fundamentos teóricos por 



sobre: saúde mental; a relação entre 

saúde mental e aprendizagem; fatores de 

proteção e risco à saúde mental; definição 

de problemas e transtornos mentais; 

ações de promoção de saúde mental na 

escola. 

meio de exposição dialogada; 

Promover exercícios de reflexão acerca 

dos tópicos apresentados e estudos de 

casos. 

2. Saber definir os principais problemas 

de saúde mental na infância e 

adolescência com implicação na 

aprendizagem. 

Fornecer guias de referência sobre a 

temática; 

Solicitar análise de estudos de caso; 

Vídeos educacionais. 

3. Conhecer aspectos teóricos e 

metodológicos da observação direta do 

comportamento em sala de aula. 

Discutir vantagens e desvantagens dos 

protocolos de observação direta do 

comportamento; 

Indicar os passos da execução de 

observação direta do comportamento. 

 

A partir disso, definiu-se como objetivo geral do curso promover a difusão de 

conceitos e fundamentos sobre a saúde mental na escola, com treinamento específico de 

tecnologia de avaliação de problemas de saúde mental baseada na observação direta de 

comportamentos em sala de aula, realizado por meio de aulas expositivas dialogadas, 

utilizando casos ilustrativos para análise. Ao final, teve-se como produto final a elaboração de 

plano de ensino do curso (Tabela 2). 

Tabela 2 –Plano de ensino do curso proposto intitulado “Promoção de Saúde Mental na 

Escola” 

PLANO DE ENSINO DO CURSO PROPOSTO 

Curso: “Promoção de Saúde Mental na Escola” 

Carga Horária: 20 horas 

Ementa:  Conceitos e fundamentos sobre saúde mental na escola. 

Objetivos: Apresentar conceitos e fundamentos sobre saúde mental na escola. 

Método: Aulas expositivas, discussão de textos, estudos de caso e exercícios práticos. 

Avaliação: Após cada módulo o participante responderá questionário de verificação 

de aprendizagem. 

Frequência: Para recebimento de certificado o participante deverá estar presente a 



pelo menos 75% da carga horária total. 

Conteúdo Programático: 

1- Conceitos gerais sobre: saúde 

mental; a relação entre saúde mental 

e aprendizagem; fatores de proteção e 

risco à saúde mental; definição de 

problemas e transtornos mentais; 

ações de promoção de saúde mental 

na escola. 

Aulas expositivas e estudo de caso no 

contexto escolar para identificação de 

fatores, comportamentos. 

2- Definição dos principais problemas 

de saúde mental na infância e 

adolescência com implicação na 

aprendizagem: enfoque no transtorno 

do déficit de atenção e hiperatividade. 

Aula baseada em vídeos com especialistas 

e educacionais com orientações sobre 

como identificar o transtorno. 

3- Abordagem teórica e metodológica 

da observação direta do 

comportamento em sala de aula. 

Aula sobre a técnica de observação direta 

do comportamento, exercícios práticos por 

meio de vídeos e posterior observação 

feita em seu contexto de trabalho. 

 

Discussão  

Os guias internacionais que tratam da inserção do tema “saúde” no currículo escolar 

visam desenvolver nos alunos conhecimentos e habilidades que favoreçam o seu 

desenvolvimento e bem-estar. Isso serve para que eles assumam a responsabilidade e o papel 

ativo na aprendizagem de estilo de vida saudável. Alguns temas no escopo da saúde mental, 

geralmente mencionados nesses guias, são: comunicação com os outros; identificação e 

resolução de problemas e conflitos interpessoais; gestão do estresse; diversidade e igualdade 

(GOMES, 2009). 

Segundo Marinho et al. (2015), os professores precisam conhecer os conceitos em 

saúde mental, como transtornos, dificuldades e problemas de aprendizagem, mas também é 

preciso superar o modelo biomédico de saúde em favor de uma perspectiva ampla do processo 

saúde-doença. Isso exige que as práticas educativas sejam concebidas pela integralidade, 

problematização, participação popular e valorização dos saberes da comunidade. Este trabalho 



depende da alocação de tempo e espaços específicos para tal, bem como disponibilização de 

profissionais capacitados.  

Um conhecimento elementar sobre saúde e transtornos mentais é indispensável para 

o profissional da educação que lida com essas questões. Os professores devem em sua prática 

buscar integrar ao seu trabalho a promoção de saúde mental na escola (BROWN et al., 2017). 

Para isso, eles devem ter acesso a oportunidades de formação profissional com qualidade.  

Em programas voltados para a psicoeducação de questões relacionadas à saúde 

mental na escola, a maioria apresenta como objetivo a promoção do saber, além do 

desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais que possam favorecer o bem-

estar físico, mental e emocional no que concerne ao âmbito individual e ao coletivo (PRADO; 

BRESSAN, 2016). 

O conhecimento sobre alguns transtornos mentais e do neurodesenvolvimento podem 

auxiliar os profissionais da educação na execução de estratégias de promoção da saúde mental 

na escola. Por exemplo, no transtorno de ansiedade generalizada (TAG), a principal 

manifestação é a preocupação excessiva e persistente, quase sempre acompanhada de 

sintomas físicos. Diferente do que acontece com os adultos, o TAG em crianças manifesta-se 

por meio de queixas somáticas, como dor de cabeça e de estômago, náuseas e palpitação.   

Outro conjunto de transtornos que o professor pode conhecer para ajudar na 

condução da promoção à saúde refere-se aos transtornos de humor. Quando o cérebro 

apresenta problemas para controlar as emoções, podemos apresentar estados de humor 

diferentes do habitual. Por exemplo, nosso humor pode tornar-se muito triste e não voltar ao 

seu estado normal. Essas oscilações causam prejuízos nos ambientes escolar, familiar, nas 

amizades dentre outros, podendo a pessoa estar sofrendo de um transtorno do humor. Além de 

afetar os sentimentos da pessoa, os transtornos do humor, muito frequentemente, alteram seu 

ritmo biológico e suas formas de pensar e de se comportar (KUTCHER et al., 2014).  

O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) também consiste em um 

transtorno frequentemente debatido entre os professores. Ele pode durar por toda vida, 

normalmente se inicia na infância e tem como característica a atividade excessiva, ou seja, 

atividade física, mental, maior do que a esperada para a faixa etária, além da dificuldade de 

obedecer ordens e limites impostos por pais e professores (ARGOLLO, 2003). Normalmente 

a dificuldade escolar é a queixa mais comum entre pais e professores de crianças com TDAH. 

Sabemos que o desempenho escolar depende de diversos fatores, como características da 



instituição escolar, da família e do próprio indivíduo. É evidente que as crianças com TDAH 

apresentam maior dificuldade para aprendizagem, além de problemas de desempenho em 

testes e funcionamento cognitivo comparado às demais crianças, principalmente dificuldades 

nas habilidades organizacionais, capacidades de linguagem expressiva e controle motor fino 

ou grosso. No que se refere ao seu intelecto, não difere das demais crianças; aparentemente, o 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade não afeta as capacidades cognitivas gerais, 

não estando associado à falta de capacidade, mas a um déficit de desempenho (ARGOLLO, 

2003).  

Sanchez e colaboradores (2018) mostraram evidências quantitativas de que se deve 

priorizar a inserção de cuidados em saúde mental no âmbito escolar. Tal estudo demonstrou 

quanto as pessoas que convivem com a criança podem influenciar na implementação de 

serviços de saúde mental. Outro fator importante foi o resultado acerca da duração do 

programa; levando em consideração a viabilidade, sustentabilidade e custo envolvido, foi 

encorajadora a evidência de que serviços relativamente breves apresentam efeitos 

comparáveis às intervenções longas. Mais do que isso, ficou claro que, quanto mais 

frequentes, melhores são os ganhos (CONLEY et al., 2017).   

O educador tem papel importante e responsabilidade real em relação ao processo de 

aprendizagem de seus alunos, tornando-se importante que ele esteja atento para identificar o 

mais rápido possível qualquer problema que possa comprometer o aprendizado da criança. 

Além do mais, esses profissionais têm uma condição privilegiada de observação do 

comportamento, pois conseguem notar o aluno em uma grande variedade de situações. Além 

do fato de o professor ter experiência com um grande número de crianças e adolescentes 

possibilitar a distinção entre os comportamentos esperados para uma faixa etária e 

comportamentos atípicos (FLEITLICH-BILYK et al., 2014). 

Considerações Finais 

Por meio da efetivação dessa proposta, o professor pode se tornar, com o 

conhecimento acerca da saúde mental na escola, um agente de promoção de saúde no contexto 

escolar. As informações sobre como a criança se comporta em sala de aula, quais são as 

principais características do seu desenvolvimento cognitivo e psicossocial podem subsidiar 

diagnósticos de maneira precoce e tratamentos mais eficazes.  Além do mais, o 

aperfeiçoamento dessa categoria profissional que convive diariamente com as crianças e 

jovens pode trazer repercussões tanto diretas quanto indiretas nos serviços de saúde pública e, 



por que não, no meio acadêmico, ao possibilitar a promoção de uma reflexão sobre os 

programas de saúde mental na escola.    

O planejamento de programas de formação de professores voltados para a saúde 

mental, desenvolvendo habilidades de observação comportamental podem ser considerados, 

assim, como estratégias de promoção da saúde mental. Pretende-se desenvolver a etapa 

seguinte a este plano apresentado aqui que será a execução da estratégia, e consequente 

análise de resultados alcançados, para que sejam feitos ajustes na proposta e ocorra replicação 

do processo.  

 

Referências  

ADHIKARI, R. P., et al. Feasibilitystudyof a familyandschool-basedintervention for 

childbehaviorproblems in Nepal. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, v. 

12, n. 20, p. 1-11, 2018.   

 

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Base Nacional Comum 

Curricular. Câmara de Educação Básica. Brasília, DF: MEC/SEB, 2017.   

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

curriculares nacionais: apresentação dos temas transversais, saúde / Secretaria de Educação 

Fundamental. Brasília, DF: MEC/SEF, 1997.  

 

BRIETZKE, E., NETO, A.G.A.; DIAS, A.; MANSUR, R.B.; BRESSAN, R.A.Intervenção 

precoce em psicose: um mapa das iniciativas clínicas e de pesquisa na América Latina. 

Revista Brasileira de Psiquiatria, 33(2), S219-S224, 2011.doi: 

http://dx.doi.org/10.1590/S1516-44462011000600007 

CONLEY, C. S., et al. A Meta-AnalysisofIndicated Mental Health PreventionPrograms for 

At-RiskHigherEducationStudents. Journal of Counseling Psychology, v. 64, n. 2, p. 121-

140, 2017.   

 

DOMITROVICH, C., et al. Integratedmodelsofschool-basedprevention: logicandtheory. 

Psychology in the Schools, v. 47, n. 1, p. 71-88, 2009.   

 

ESTANISLAU, G.M.; BRESSAN, R. A. (orgs).Saúde mental na escola: o que os educadores 

devem saber. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

FLEITLICH-BILYK, B. et al. Saúde e transtornos mentais. In: ESTANISLAU, G. M.; 

BRESSAN, R. A. (Org.). Saúde mental na escola: o que os educadores devem saber. Porto 

Alegre: Artmed, 2014. Cap. 2. p. 25-36.  

 

FONSECA, V. Dificuldades de Aprendizagem: Na busca de alguns axiomas. Revista 

Portuguesa de Pedagogia, v. 39, n. 3, p. 13-38, 2005.  



FRIDMAN, M. W. Alunos com transtornos mentais: fantasmas da inclusão escolar?2016. 

163f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul – PUC/RS, Porto Alegre, 2016. 

 

GATTI, B. A. Formação de professores no brasil: características e problemas. Educação & 

Sociedade, 31(113), 1355-1379, 2010. 

IPEA (2009). Brasil em desenvolvimento: Estado, planejamento e políticas públicas. Brasília : 

IPEA. Disponível em http://www.ipea.gov.br/bd/pdf/2009/Livro_BrasilDesenvEN_Vol04.pdf 

LUIZZI, L. Prevenção de comportamentos agressivos entre pré-escolares: uma proposta de 

capacitação para professores. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de São Carlos, 

SP, 2006. 

MACEDO, L. Apresentação. In G. M. Estanislau; R. A. Bressan (Orgs.) Saúde mental na 

escola: o que os educadores devem saber. (pp. IX – X).Porto Alegre: Artmed. 280p, 2014. 

MARINHO, J. C. B.; SILVA, J. A.; FERREIRA, M. A educação em saúde como proposta 

transversal: analisando os Parâmetros Curriculares Nacionais e algumas concepções docentes. 

História, Ciências, Saúde, v. 22, n.2, p. 429-443, 2015.  

 

MENESES, P.; ZERBINI, T.; ABBAD, G. (orgs). Manual de Treinamento Organizacional. 

Porto Alegre: Artmed, 2011. 

MINETTO, M. F., et al. As concepções dos educadores sobre inclusão após vinte anos da 

mudança da Lei de Diretrizes e Bases. Revista Pluralidades em Saúde Mental, v. 6, n. 2, p. 

73-84, 2017.  

 

MORALES, N. M. O. Serviço Especializado em Desenvolvimento e Aprendizagem – SEDA: 

Projeto de assistência às crianças e adolescentes com dificuldades escolares. Trabalho não 

publicado. 2017.  

 

PEREIRA, C.A. Capacitação em saúde mental para professores do Ensino Fundamental 

e seu impacto no ambiente escolar. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo, 2013. 

PRADO, A. L.; BRESSAN, R. A. Estigma da mente: transformando o medo em 

conhecimento. Revista de Psicopedagogia, v. 33, n. 100, p. 103-109, 2016.  

 

RELVAS, M. P. Neurociências e transtornos de aprendizagem: as múltiplas eficiências 

para uma educação inclusiva. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2008.  

 

SANCHEZ, A. L., et al. The EffectivenessofSchool-Based Mental Health Services for 

Elementary-AgedChildren: A Meta-Analysis. Journal of the American Academy of Child 

& Adolescent Psychiatry, v. 57, n. 3, p. 153–165, 2018.   

 

SCORTEGAGNA, P.; LEVANDOWSKI, D.C. Análise dos encaminhamentos de crianças 

com queixa escolar da rede municipal de ensino de Caxias do Sul. Revista Interações, 9(18), 

127-152, 2014. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/pdf/inter/v9n18/v9n18a08.pdf 

SEABRA, A. G. et al. O que são transtornos de aprendizagem. In: ESTANISLAU, G. M.; 

BRESSAN, R. A. (Org.). Saúde mental na escola: o que os educadores devem saber. Porto 

Alegre: Artmed, 2014. Cap. 14. p. 189-206.  

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/inter/v9n18/v9n18a08.pdf


SOARES, A. G. S., et al. Percepção de professores de escola pública sobre saúde mental. 

Revista de Saúde Pública, v. 48, n. 6, p. 940-948, 2014.   

 

TOMÉ, G., et al. Promoção da Saúde mental nas escolas – Projeto ES´COOL. Revista de 

Psicologia da Criança e do Adolescente, v. 8, p. 173-184, 2017.  

 

VIEIRA, M. et al. Saúde mental na escola. In: QA, G. M.; BRESSAN, R. A. (Org.). Saúde 

mental na escola: o que os educadores devem saber. Porto Alegre: Artmed, 2014. Cap. 1. 

p. 13-24. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION et al. Prevention of mental disorders: Effective 

interventions and policy options: Summary report. Geneva: World Health Organization, 

2004. 

 

 


