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PLANO DE ENSINO 

 
 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Psicologia Semestre: 2017-2               Turma: 07319 

Disciplina: PSI 5158 – Distúrbios Psicológicos na Infância 

Horas/aula semanais: 04horas/aula Horário: 4.1330-4                 Sala: 311 CFH 

Professor: Marina Menezes                          email: menezesmarina@yahoo.com.br  

Pré-requisitos: ----  

Oferta para os cursos: Psicologia 

Estagiária de Docência: Cristine Reis          email: cristinecostareis@hotmail.com  

 

 
II. EMENTA 

 

Normalidade e patologia na infância. Distúrbios evolutivos na infância. Organizações neuróticas na 

criança. Psicoses infantis. 

 

III. TEMAS DE ESTUDO  

  

 Aspectos históricos 

 A causalidade em psicopatologia 

 Fatores potenciais de risco e proteção para saúde mental infantil 

 Normalidade e patologia na infância 

 O brincar e seu significado na psicopatologia infantil 

 Psicanálise infantil – contribuições iniciais 

 Os distúrbios evolutivos propriamente ditos 

 A criança, a doença e a hospitalização 

 Luto e morte na infância 

 Organizações de aparência neurótica 

 Psicoses infantis  

 
IV. OBJETIVOS  

O aluno deverá: 

 

 Reconhecer os distúrbios psicológicos na infância considerando-se sua contextualização 

histórica e sociocultural; 

 Identificar os fatores potenciais de risco e proteção para a saúde mental infantil; 

 Identificar as fronteiras entre normalidade e patologia no processo de desenvolvimento infantil; 

 Discriminar os diversos distúrbios evolutivos e compreender sua dinâmica funcional; 

 Examinar as principais contribuições da Psicanálise para o estudo dos distúrbios psicológicos 

da infância e seus desdobramentos atuais; 

 Relacionar a doença e a hospitalização como eventos que afetam de formas variadas o 

desenvolvimento infantil; 

 Discutir os impactos do luto e da morte na infância; 

 Identificar as organizações neuróticas e outros possíveis quadros; 

 Refletir sobre as principais abordagens teóricas da psicopatologia infantil e a sua implicação na 

atuação do psicólogo com crianças e famílias. 
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V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA  

 

Agenda 

Prevista 

Conteúdo Referência para Leitura 

02/08 13º Congresso Mundos de Mulheres e Seminário Internacional 

Fazendo Gênero 11 - dia letivo sem aula 
 

09/08 
Apresentação e discussão do Plano de Ensino 

Acordos pedagógicos 
Videos e artigos 

16/08 
Aspectos históricos 

A causalidade em psicopatologia 

Ajuriaguerra, J. & Marcelli, D. 

(1991) 

Artigos 

23/08 
Fatores potenciais de risco e proteção para saúde mental infantil 

Normalidade e patologia na infância 
Ajuriaguerra, J. & Marcelli, D. 

(1991) 

30/08 Semana da Psicologia - dia letivo sem aula  

06/09 Psicanálise infantil – contribuições iniciais 

Aberastury, A. (1982) 

Avellar, L.Z. (2011) 

Sturmer, A. (2009) 

13/09 O brincar e seu significado na psicopatologia infantil Lebovici & Diatkine (1988) 

20/09 

Os distúrbios evolutivos propriamente ditos: Distúrbio do Sono 

Caso Clínico de Distúrbio do Sono 

1ª Verificação de Aprendizagem – Entrega do Comentário 

Escrito sobre as abordagens teóricas em psicopatologia infantil 

– Individual. (Conteúdo das aulas de) 

Orientação para a 2ª Verificação de Aprendizagem – Seminário 

de Casos Clínicos 

Cohen, D. & Marcelli, D. (2008) 

27/09 

Os distúrbios evolutivos propriamente ditos: Distúrbio da 

Alimentação 

Caso Clínico de Distúrbio da Alimentação 

Avaliação Discente – etapa Alunos (10:50 às 11:40) 

Caballo, V. E. & Simón, M. A. 

(2005) 

04/10 

Os distúrbios evolutivos propriamente ditos: Distúrbios dos 

Esfíncteres 

Caso Clínico de Distúrbios dos Esfíncteres 

Avaliação Discente - etapa de devolução para o professor (10:50 

às 11:40) 

Costa, C.D., Inneco, P.F.D., 

Barakat, F., & Veloso, V.N. (2005) 

11/10 

Os distúrbios evolutivos propriamente ditos: Distúrbios da 

Conduta 

Caso Clínico de Distúrbios da Conduta 

Devolução e Discussão da 1ª Verificação de Aprendizagem 

Chazan, S., & Kerneberg, P. (1993) 

18/10 A criança, a doença e a hospitalização 
Ajuriaguerra, J. & Marcelli (1991) 

Barros, L. (2003) 

25/10 Tema proposto pela estagiária docente: Luto e morte na infância 
Kovacs, M.J. (2002) 

Torres, W.C. (2002) 
01/11 Psicoses Infantis e outros quadros de delimitação imprecisa Tengan, S.K. & Maia, A.K. (2004) 

08/11 
Entrega da 2ª Verificação de Aprendizagem 

Apresentação da 2ª Verificação de Aprendizagem – Seminário 

de Casos Clínicos (Grupo) 

 

15/11 Feriado  

22/11 
Tema proposto pelo estagiário docente: Organizações de aparência 

neurótica: Distúrbios da Ansiedade 
 Caballo, V. E. & Simón, M. A. 

(2005) 

29/11 
Segunda chamada para Atividades Avaliativas 

Divulgação das Notas e Fechamento da disciplina 

 

 

06/12 Nova Avaliação  

 

VI. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
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 Aulas expositivo-dialogadas 

 Leitura e discussão de capítulos de livro e artigos científicos 

 Análise e debate sobre vídeos 

 Análise de material lúdico (brinquedos, livros e cartilhas terapêuticas) 

 Trabalhos em pequenos grupos  

 

 

VII. AVALIAÇÃO 

 

a) 1ª Verificação de Aprendizagem = Comentário Escrito sobre as abordagens teóricas em psicopatologia 

infantil  (Individual) (Vale 10,0) 

b) 2ª Verificação de Aprendizagem = Seminário de Casos Clínicos (Em Grupo) - Elaboração de Estudos de 
Casos clínicos que enfoquem psicopatologias na infância, ou doença e hospitalização, ou luto e morte na 
infância. Os casos clínicos serão entregues pela professora. O estudo seguirá as orientações (roteiro) 
fornecidas previamente. O trabalho será apresentado pelos grupos na forma de seminários e entregue no 
final do semestre. (Em grupo) (Vale 10,0) 
 

 

OBSERVAÇÕES:  

1) A atribuição de notas para avaliações escritas ou apresentações levará em conta os seguintes 

critérios: 

a) Objetividade, clareza e coerência das ideias pautadas no documento ou na apresentação; 

b) Uso correto das regras da língua portuguesa e das normas da ABNT ou APA; 

c) Conhecimento demonstrado das temáticas apresentadas na disciplina sobre a área de 

psicopatologia infantil; 

d) Articulações entre os conceitos desenvolvidos; 

e) Análise crítica das possibilidades e limites das intervenções dos psicólogos no campo da 

psicopatologia infantil; 

f) Qualidade da apresentação (recurso audiovisual e conteúdo abordado). 

2) Sobre o andamento das aulas: 

a) Manter os celulares desligados e usar com criteriosidade equipamentos eletrônicos. 

b) Cuidar uns dos outros do processo de aprendizagem (ouvindo, debatendo, sugerindo, instigando 

reflexões com base nos textos e aulas...). 

c) Trazer os textos recomendados para consulta em sala. 

d) Utilizar, em sala de aula, materiais de consulta pertinentes à disciplina. 

 

VIII. NOVA AVALIAÇÃO  

    Conforme previsto no Artigo 70, parágrafo 2º da Resolução 017/CUn/97 (Regulamento dos Cursos de 

Graduação da UFSC), terá direito a uma nova avaliação, ao final do semestre, o aluno com frequência suficiente 

(FS) e média das avaliações do semestre entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco). A nota final, neste caso, será 

o resultado da média aritmética entre a média das avaliações do semestre e a nota obtida pelo aluno nessa nova 

avaliação, conforme previsto no Artigo 71, parágrafo 3º da citada Resolução.                                                         

 

IX. BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

 

Ajuriaguerra, J. & Marcelli, D. (1991). Manual de psicopatologia infantil. 2. ed. Porto Alegre: Artes Medicas. 

Aberastury, A. (1982). Psicanálise da Criança: teoria e técnica. Porto Alegre: Artes Médicas. 

Avellar, L.Z. (2011). Psicanálise da criança: alguns marcos históricos. (pp. 23-37). In: Avellar, L.Z. Jogando na 

análise de crianças: intervir-interpretar na Abordagem Winnicottiana. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Barros, L. (2003). Psicologia pediátrica: perspectiva desenvolvimentista. Lisboa: CLIMEPSI 

Caballo, V. E. & Simón, M. A. (2005). Manual de psicologia clínica infantil e do adolescente: transtornos gerais. São 

Paulo: Santos. 
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Chazan, S., & Kerneberg, P. (1993). Crianças com transtornos de comportamento. Porto Alegre: Artes Médicas. 

Cohen, D. & Marcelli, D. (2008). Infância e Psicopatologia. Porto Alegre: Artmed. 

Kovacs, M.J. (2002). Morte e desenvolvimento humano. 4ª Ed. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

Lebovici & Diatkine (1988). Função e significado do brinquedo na criança. Porto Alegre: Artes Médicas. 

Sturmer, A. (2009). As origens da psicoterapia de crianças e de adolescentes na psicanálise. In: Castro, M.G.K., & 

Sturmer, A. (Cols.). Crianças e adolescentes em Psicoterapia: abordagem psicanalítica. (pp. 29-41). Porto 

Alegre: Artmed. 

 

X. REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 
Costa, C.D., Inneco, P.F.D., Barakat, F., & Veloso, V.N. (2005). Aspectos clínicos e psicológicos da encoprese. 

Revista Paulista de Pediatria, 23(1), 35-40. 

Figueiras, A. C. M. & Halpern, R. (2004). Influências ambientais na saúde mental da criança. Jornal de Pediatria, 80 

(2 Supl), 104- 110. 

Freud, A. (1972). Infância normal e patológica. Rio de Janeiro: Zahar. 

Pacheco, J., Alvarenga, P., Reppold, C., Piccinini, C.A., & Hutz, C.S. (2005). Estabilidade do comportamento anti-

social na transição da infância para a adolescência: uma perspectiva desenvolvimentista. Psicologia Reflexão e 

Crítica. V. 18 (1), 55-61. 

Polanczyk, G. V. (2009). Em busca das origens desenvolvimentais dos transtornos mentais. Revista Psiquiatria, 

31(1), 6-12. 

Sá, D.G.F., Bordin, I.A.S., Martin, D., & Paula, C.S. (2010). Fatores de risco para problemas de saúde mental na 

infância/adolescência. Psicologia: Teoria e Pesquisa,  26(4), 643-652. 

Sapienza, G., & Pedromônico, M.R.M. (2005). Risco, proteção e resiliência no desenvolvimento da criança e do 

adolescente. Psicologia em Estudo – Maringá, 10(2), 209-216.  

Soares, A.H.R., Moreira, M.C.N., Monteiro, L.M.C., & Fonseca, E.M.G. (2005). O. A enurese em crianças e seus 

significados para suas famílias: abordagem qualitativa sobre uma intervenção profissional em saúde. Revista 

Brasileira de Saúde Materno Infantil, 5(3), 301-311. 

Tengan, S.K. & Maia, A.K. (2004). Psicoses funcionais na infância e adolescência. Jornal de Pediatria, 80(2 Supl.): 

S3- S10. 

Torres, W.C. (2002). O conceito de morte em crianças portadoras de doenças crônicas. Psicologia: teoria e pesquisa, 

18(2),221-229. 

Wajntal, M. (Org.).Clínica com crianças: enlaces e desenlaces. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

 

XI. ATENDIMENTO AOS/ÀS ESTUDANTES 

O horário de atendimento extraclasse ocorrerá às terças-feiras das 13:30 as 15:00, na sala 7B do DEPSI 

CFH, Bloco B (no entanto, podem ser marcados outros horários de acordo com a disponibilidade da 

professora). Deverá ser previamente agendado pelo email menezesmarina@yahoo.com.br ou diretamente 

com a professora ao término da aula. 

Incluir horário de atendimento Cristine – se for bolsista (indicar que podem ser marcados outros horários 

de acordo com a disponibilidade da estagiária de docência) 
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