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1. RESUMO 

O artigo tem por objetivo principal apontar as atitudes que se espera de um 

professor em relação a alunos que enfrentem alguma situação psicossocial, 

podendo ser elas: casos de extrema pobreza, abuso sexual, maus tratos, 

abandono, entre outros. Foi estabelecido os seguintes objetivos específicos: 

Conhecer dados referentes às situações psicossociais; Estabelecer relação 

entre as atitudes do professor e a melhora ou superação no quadro 

psicossocial apresentado pela criança; Relatar a condição emocional e 

psicológica da criança envolvida em tais situações; Reconhecer a importância 

da participação da família e profissionais que possam apoiar e orientar a 

criança; Citar as implicações dessas situações no desempenho escolar e nas 

relações interpessoais; Com base nos artigos selecionados tornou-se claro que 

o professor tem o poder de influenciar positiva ou negativamente uma situação 

de natureza psicossocial, descoberta em sala de aula. Através de atitudes 

como a observação, o diálogo, a relação harmoniosa, o professor é capaz de 

ganhar a confiança dos envolvidos e assim encaminhá-los para uma possível 

solução. O professor dispõe de condições favoráveis a identificar os fatores de 

risco e intervir, seja através de uma conversa, uma orientação, ou mesmo uma 

denúncia. Mas, vale lembrar que embora o professor exerça essa influência, 

ele não deve assumir uma responsabilidade que não é sua, optando sempre 

pelo bom senso. 

 

2. INTRODUÇÃO 

  A educação vem passando por uma série de mudanças ao longo dos 

anos, inclusive no que diz respeito ao perfil dos alunos e ao papel que se 

espera que o professor desempenhe em sala de aula. As situações vividas pelo 

educando fora do ambiente escolar tornaram-se assunto de grande interesse 

uma vez constatados que estas interferem significativamente na aprendizagem 

e no comportamento escolar. 

  Casos de extrema pobreza, separação dos pais, abandono, maus tratos, 

violência, abuso sexual, são consideradas situações psicossociais, isto porque 

concerne simultaneamente a vertente psicológica e a social. Tais situações 

afetam o desenvolvimento humano nos âmbitos psicológico, emocional, 

cognitivo e social. 



  Quando a criança passa por situações como essas o seu desempenho 

escolar e seu relacionamento interpessoal podem ser prejudicados. Haja vista 

que a criança passa grande parte do seu dia na escola e vê no professor 

praticamente um substituto de seus pais tanto para o cuidado quanto para 

atender suas necessidades emocionais, as atitudes do professor em relação 

aos alunos que enfrentam alguma situação psicossocial contribuem para 

melhora ou superação no quadro apresentado? Certamente, o professor não é 

o único responsável por tentar uma solução, mas sem dúvida exerce grande 

influência para o aluno, e dispõe de estratégias e informações que podem ser 

úteis nesses casos.  

  Trata-se, portanto, de um tema atual, de grande relevância no contexto 

escolar, uma vez que revela uma condição grave e recorrente nas escolas, e 

que procura fomentar ideias e ações que prevaleçam sobre estas. 

3. OBJETIVOS 

O artigo tem por objetivo principal apontar as atitudes que se espera de 

um professor em relação a alunos que enfrentem alguma situação psicossocial, 

podendo ser elas: casos de extrema pobreza, abuso sexual, maus tratos, 

abandono, entre outros. 

Foi estabelecido os seguintes objetivos específicos: Conhecer dados 

referentes às situações psicossociais; Estabelecer relação entre as atitudes do 

professor e a melhora ou superação no quadro psicossocial apresentado pela 

criança; Relatar a condição emocional e psicológica da criança envolvida em 

tais situações; Reconhecer a importância da participação da família e 

profissionais que possam apoiar e orientar a criança; Citar as implicações 

dessas situações no desempenho escolar e nas relações interpessoais; 

4. METODOLOGIA 

O presente artigo constitui-se numa revisão de literatura realizada entre 

julho de 2014 a junho de 2015. Segundo Noronha e Ferreira (2000, p.191) 

“estudos que analisam a produção bibliográfica em determinada área temática, 

dentro de um recorte de tempo, fornecendo uma visão geral, [...]”.  

  Quanto à sua finalidade é uma pesquisa básica, isto é, tem a intenção 

de gerar conhecimentos úteis, segundo o objetivo é uma pesquisa exploratória, 

visa maior familiaridade com o problema, e o aprimoramento de ideias. 



  Utilizou-se livros da especialidade, ou que continham capítulos 

relacionados ao tema. Recorreu-se também à base de dados do Google 

Acadêmico, Scielo, utilizando para a busca as seguintes palavras: 

desenvolvimento psicossocial, risco social, interação professor-aluno, criança, 

dando preferencia aos escritos a partir da década de 90. 

Esses estudos foram cruciais para compreensão do tema, bem como 

para suscitar discussões sobre esse assunto tão relevante no contexto escolar 

contemporâneo. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Breve reflexão sobre a história da educação. 

  A educação sempre fez parte da vida do ser humano, mesmo antes da 

civilização, quando ainda nem havia surgido a escrita, já se praticava o que se 

entende hoje por educação informal. 

  Segundo Piletti (apud Aquino, 2010, p. 9) educação informal é aquela 

que ocorre de maneira não sistemática ou intencional, mas que resulta da 

convivência com os semelhantes e das interações com o meio ambiente que 

acabam por modificar o comportamento, podendo ocorrer em qualquer lugar. 

  Pode-se comprovar tal informação fazendo uma breve reflexão sobre os 

povos indígenas. Os índios desde a infância são instruídos por seus pais e 

outros membros da comunidade indígena a realizar atividades como a caça, 

pesca, confecção de arcos e flechas, e outros objetos artesanais, além de 

rituais que devem ser praticado. Essas instruções caracterizam a educação 

informal descrita acima. 

  No entanto, pretende-se enfatizar a existência de outro tipo de 

educação, a formal. Esta ocorre de forma sistemática, planejada, com 

conteúdos, objetivos e metodologia previamente definidos, tem a escola como 

principal agente responsável por sua aplicação, porém, não o único, pois 

também pode ocorrer na família e em outras instituições. (PILETTI, apud 

AQUINO 2010, p.9). 

  A educação formal não é tão antiga quanto a informal, entretanto já vem 

sendo praticada a bastante tempo, e desde seu surgimento até os dias de hoje 

houve muitas transformações, o que não poderia deixar de ser, dado o fato de 

que está inserida em uma sociedade, que vive em constante mudança. 

5.2. As mudanças no sistema educacional 



  Partindo da obrigatoriedade de ensino e de todas as exigências 

estabelecidas pela nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n° 9394 promulgada 

em 20 de dezembro de 1996, uma série de medidas foi tomada diante da 

emergente necessidade de adaptação à nova realidade. 

  A escola não é mais aceita apenas como uma instituição de ensino, 

ensino este, que também foi reformulado desfazendo-se de velhas práticas 

mecânicas ao estilo tradicional e incorporando-o ao novo modelo de ensino 

construtivista, mas um ambiente de formação integral, que prioriza o indivíduo 

na sua totalidade, e mais que o papel de ensinar conteúdos didáticos, deve 

prepará-lo para a vida. 

             O aluno que frequenta a escola nos dias atuais traz consigo 

experiências vividas fora do ambiente escolar, muitas das quais o professor 

pode utilizar como subsídios para o planejamento de suas ações didáticas, 

porém outras, nem sempre são fáceis de lidar e revelam uma condição 

extremamente grave e recorrente nas escolas brasileiras, em especial nas do 

sistema público, a de crianças vivendo em situação de risco social. 

5.3 Situações psicossociais: definindo conceitos. 

Eventos estressores, na visão de Masten e Garmezy (1985) são 

situações que modificam o ambiente e causam tensões ao indivíduo forçando-o 

a responder com determinado comportamento. Embora essas situações sejam 

corriqueiras e muitas até inevitáveis, nem sempre a resposta a elas são as 

mais adequadas, isto porque, geram um nível alto de estresse, dor ou 

sofrimento, e nem todos os indivíduos são dotados de resiliência, e por falta 

desta, o impacto em sua vida é ainda maior. 

Estas são umas poucas definições para alguns desses termos, a fim de 

uma melhor compreensão da sequencia desse estudo. Tendo em vista que 

essas situações afetam o desenvolvimento humano em muitos aspectos, e que 

o objeto de estudo em questão são crianças em idade escolar, é relevante citar 

as que são mais comumente observadas nessa fase. 

5.4 Situações psicossociais e suas implicações. 

“O maltrato é qualquer ato deliberado, por omissão ou negligência, 

originado por pessoas, instituições ou sociedades, que prive a criança dos seus 

direitos e liberdades ou que interfira com o seu desenvolvimento”. (D.GIL, 1969 

apud LIPPI, 2008).  Barnett (1997) assegura que esta é a condição de maior 



associação à psicopatologia do desenvolvimento na criança. O impacto dessas 

ações reflete perversamente na vida da criança, alcançam áreas do 

desenvolvimento como a cognitiva, emocional e social e seus efeitos maléficos 

podem perdurar até a vida adulta. 

Maltrato, é item também do conceito de violência, esta abrange várias 

ações, ao que se refere à violência intrafamiliar ou doméstica, isto é, que 

ocorre dentro da família. Lippi (2008) as classifica como omissiva ou 

negligente, praticada por alguém que se omite, deixa de fazer o que deveria ser 

feito, e abusiva, resultante de abuso, aquilo que se opõe aos bons usos e aos 

bons costumes, que atenta contra o pudor, que tira vantagem, etc. Lippi (2008) 

ainda, ao classificar e enumerar os tipos de violência chama a atenção para a 

violência sexual, que se enquadra na forma abusiva, e caracteriza-sepela 

“participação de uma criança ou adolescente menor em atividades sexuais, às 

quais não é capaz de compreender que são inapropriadas à sua idade e ao seu 

desenvolvimento psicossexual”.  

A maioria dos casos de abuso sexual contra crianças é cometida dentro 

do ambiente familiar, e em sua maioria, o pai biológico é o principal agressor, 

como demonstra a pesquisa feita por Saffioti (1997) no Município de São Paulo 

que o apresenta com um percentual de 71,5, que somado aos 11,1% 

praticados pelos padrastos, resultam em 82,6 %, ou seja, maioria absoluta. Os 

abusos sexuais envolvem coação, uso de força física e sedução. (AZEVEDO & 

GUERRA, 1989; THOMAS, ECKENRODE & GARBARINO, 1997) logo, são 

poucas as chances de defesa para a criança ou adolescente. O impacto que o 

abuso sexual terá na vida da criança vai depender de fatores como 

vulnerabilidade, resiliência, recursos sociais e financeiros, estrutura familiar 

(HABIGZANG et al., 2005, p.342). Algumas crianças podem apresentar efeitos 

quase imperceptíveis enquanto outras acarretam graves problemas de ordem 

emocional, social e/ou psiquiátricas (HEFLIN&DEBLINGER, 1996/1999; 

SAYWITZ, MANNARINO, BERLINER& COHEN, 2000), nesse caso, é bem 

provável que a vítima, no caso a criança apresente comportamento depressivo, 

e/ou algum tipo de transtorno. 

A separação dos pais também é considerada fator de estresse para a 

criança quando esta não ocorre pacificamente, e os pais não são capazes de 

proporcionar um bom ambiente, todos os envolvidos acabam por sofrer as 



consequências da separação (RAMIRES, 2004). As várias mudanças 

provenientes do divórcio alteram a rotina da criança, tornando-a difícil (SOUZA, 

2000). A criança não possui maturidade para compreender os motivos ou 

explicações que lhes são dadas, isto é, quando são dadas, sente-se perdida e 

desamparada. Entre as mudanças, vale destacar a diminuição da estabilidade 

financeira, o afastamento de um dos pais e do convívio com outros membros 

da família, mudança de residência ou escola, além do estresse gerado, esses 

fatores influem diretamente na vida escolar. 

Outra questão importante a ser mencionada é relativa à pobreza. Os 

efeitos da pobreza extrema incluem: maior índice de mortalidade, de 

analfabetismo, e dificuldades de aprendizagem (ISSLER, 1996), carência 

alimentar, ambiente insalubre, deterioração da saúde física e mental, o que 

compromete seu desenvolvimento emocional e cognitivo (NÓBREGA, 

CAMPOS E NASCIMENTO, 2000) acarretando prejuízo a seu desempenho 

escolar e nas relações interpessoais. 

5.5 Situações psicossociais no ambiente escolar. 

               Situações como essas citadas ocorrem rotineiramente, e podem 

inclusive ser observadas dentro do ambiente escolar, aliás, muitas delas só são 

descobertas na escola, como demonstra dados referentes ao atendimento de 

uma unidade de saúde mental em uma grande cidade brasileira em que 21,59 

% dos atendidos são crianças, e a maioria delas, 34%, são encaminhados pela 

escola, e apenas 2% pela própria família, de forma a refletir nos diagnósticos 

que apresentam 23,57% problemas de aprendizagem e 23, 21,% de 

comportamento (SOARES, 2005). A escola não pode, portanto, ignorar esse 

fato e deve permitir-se penetrar em assuntos particulares da família, com o 

único intuito de ajudar essa criança. 

               No ambiente escolar, o professor será a pessoa capaz de descobrir e 

ajudar em casos como esses, já que mantém contato direto com essas 

crianças. Poderá observar atentamente o seu comportamento, a queda no 

rendimento escolar, que possivelmente indicará a ocorrência de alguma 

situação de natureza psicossocial. Conforme Hinshaw, (1992); Santos, (1990); 

crianças com baixo desempenho escolar frequentemente apresentam 

problemas de comportamento externalizantes. Ou seja, comportamentos 

observáveis por meio de ações, tais como agressão, hiperatividade, 



manifestações antissociais, etc. Em outras situações, poderão ser notados 

comportamentos internalizantes, caracterizado por sentimentos como medo, 

retraimento, ansiedade, entre outros.  

5.6 Situações psicossociais: as atitudes do professor. 

            Observar torna-se imprescindível ao professor nessa proposta. No 

entanto, nenhuma dessas observações pode ser tida como verdade absoluta, 

mas como hipóteses a serem confirmadas. (RUSSELL E AIRASIAN, 2014) 

Estas devem ser realizadas constantemente, quanto mais vezes forem 

observadas, mais confiável será a informação coletada. A partir da suspeita 

confirmada o professor poderá tomar outras iniciativas. 

            Nesse contexto, deverá aproximar-se por meio do diálogo, que segundo 

Freire (1967, p.66) é uma relação que se estabelece horizontalmente e nutre-

se de amor, fé, esperança, humildade e confiança. Ainda que o professor 

exerça alguma autoridade, ele se coloca de igual para igual com o aluno, 

conseguindo que desta forma o educando se sinta seguro, e lhe confie uma 

conversa menos formal. A Esse respeito, Hernández (2002) diz que “o diálogo 

implica a honestidade e a possibilidade de intervir em um clima de confiança”, 

aspecto primordial, para consolidar a relação. 

O autor salienta que o amor é a base para uma boa relação, e que 

através de uma prática consciente o professor alcançará bons resultados nas 

situações adversas. 

            Vale lembrar que alguns casos são extremante graves, e não cabe ao 

professor tomar quaisquer atitudes, se não apenas comunicar instituições 

competentes tais como o Conselho Tutelar, que estabelecerá as medidas de 

proteção necessárias.  

6. RESULTADOS 

Artigos científicos e capítulos de livros referentes ao tema foram 

selecionados, dando ênfase aos que melhor ilustravam as situações 

psicossociais em sala de aula e a postura do professor em relação a elas. A 

maioria datada da década de 90 em diante. 

          Em todos os textos lidos pode-se comprovar que as situações 

psicossociais prejudicam o desenvolvimento humano em muitos aspectos, e 

traz prejuízo ao desempenho escolar e a relação interpessoal, tão essencial 

para uma atmosfera facilitadora da aprendizagem. A maioria destes menciona 



a importância de um bom relacionamento entre alunos e professor, 

destacando- a como item fundamental para o enfrentamento de casos assim, 

ressaltando que a conduta do educador tanto com o aluno quanto com seus 

familiares gera um clima de confiança e propicia melhores expectativas. 

             A pesquisa chegou a um resultado convincente, uma vez que teve 

respondida a suas inquietações quanto à influência do professor para esses 

alunos, e satisfatória, já que apontou uma série de medidas que podem ser 

tomadas para auxiliar alunos e familiares envolvidos em tais situações. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos artigos selecionados tornou-se claro que o professor tem 

o poder de influenciar positiva ou negativamente uma situação de natureza 

psicossocial, descoberta em sala de aula. Através de atitudes como a 

observação, o diálogo, a relação harmoniosa, o professor é capaz de ganhar a 

confiança dos envolvidos e assim encaminhá-los para uma possível solução. 

          O professor dispõe de condições favoráveis a identificar os fatores de 

risco e intervir, seja através de uma conversa, uma orientação, ou mesmo uma 

denúncia. Mas, vale lembrar que embora o professor exerça essa influência, 

ele não deve assumir uma responsabilidade que não é sua, optando sempre 

pelo bom senso. 

         Portanto, conclui-se que as situações psicossociais causam prejuízo ao 

desenvolvimento cognitivo, emocional e social do educando influenciando 

negativamente o desempenho escolar e as relações interpessoais, cabe ao 

professor buscar alternativas que favoreça a melhora ou superação desse 

quadro, visando bem estar e o sucesso escolar. 
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