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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS
CHAMADOS TRANSTORNOS

COMPORTAMENTAIS

Félix Díaz Rodríguez

INTRODUÇÃO

Como uma obrigação histórica transcendental ao melhoramento de suas
sociedades, os governos e com eles seus sistemas de educação, devem avaliar e
valorizar o percurso educativo na formação da personalidade cidadã de seus
nacionais, tornando-se imprescindível reanalisar os objetivos relacionados com
tal formação, o que foi alcançado e o que falta alcançar, assim como as medidas
necessárias em termos de prevenção e intervenção diagnóstica, terapêutica e de
seguimento.

Desta forma, se reintegram os sucessos e se redesenham as metas frustra-
das elaborando novos objetivos de permanência e/ou mudanças de estratégias
de acordo com a nova realidade que se analisa, incluindo todas as categorias
populacionais correspondentes às faixas ditas “normais” como também aquelas
relacionadas com algum desvio biológico, psicológico e/ou social.

Um fato conhecido e sofrido por todos é o alarmante crescimento da
violência de todo tipo, desde os atos mais simples e aparentemente inocentes
até os mais hediondos e abomináveis consumados contra as pessoas e/ou contra
patrimônios, bens e serviços privados e públicos, individuais e sociais e ao meio
ambiente nos quais progressivamente participam menores de idade numa esca-
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lada não proporcional as faixas etárias envolvidas: nessa violência desenfreada
cada vez mais os infratores têm menos idade.

Entre estes últimos, como pré-vitimários ou vitimários esporádicos ou
permanentes (que ao mesmo tempo também são vítimas), encontramos uma
significativa porção de crianças e adolescentes que conjuntamente com jovens e
adultos cometem atos antissociais contra pessoas, grupos e instituições, muitos
deles juridicamente delitivos, têm, ainda, no percurso formativo de sua perso-
nalidade algum tipo de desvio.

Assim, com estes antecedentes, os problemas relacionados com os deno-
minados transtornos comportamentais são, às vezes sem denominá-los dessa
maneira, os mais preocupantes para pais, professores, comunidades, autorida-
des e sociedade em geral por constituir a base destas condutas consideradas
antissociais na sua consideração mais grave, fundamentalmente relacionadas
com a delinquência ou na sua acepção menos grave inerente ao comportamento
escolar.

Embora haja uma preocupação generalizada, a literatura especializada,
assim como os currículos acadêmicos e a ação profissional em geral, não aborda
esta problemática, pelo menos de forma suficiente e principalmente de maneira
metodológica que possa servir como orientação para intervir de maneira pre-
ventiva, terapêutica e de seguimento neste setor tão importante da população
que tanto repercute na dinâmica das relações sociais em termos de cidadania.

Nestas curtas linhas que condiciona um artigo, torna-se impossível valo-
rizar e aprofundar os diferentes aspectos relacionados com esta orientação fami-
liar, escolar e social que destacamos. Desta forma, nos centraremos em apontar,
ainda que sem uma análise minuciosa, alguns problemas destacando-os para
análises posteriores e principalmente, com a intenção consciente e dirigida de
influir sobre eles, tanto em sua base geradora para preveni-los assim como no
transtorno mesmo uma vez instaurado, para evitá-lo, modificá-lo e corrigi-lo
em aras de uma inserção adequada à sociedade como vias de inclusão social.
Acreditamos que tal integração só se potencializa quando a própria sociedade
cria e instrumenta, aplica e facilita as condições apropriadas, científicas e
humanistas, para que este portador se incorpore a ela com os requerimentos
exigidos pela sociedade através de uma educação-reeducação pertinente e per-
manente.

E assim, sem ambição desmedida, trataremos alguns problemas relacio-
nados com os transtornos de comportamento.
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DE SUA DEFINIÇÃO

Para analisar, de maneira geral ou particular, os denominados transtornos
comportamentais, ou seja, ao nos referimos a eles de forma genérica, sindrômica,
ampla, informativa ou com referência a alguma de suas características tipológicas,
sintomáticas ou terapêuticas, é necessário esclarecer o que é um transtorno de
comportamento, ou seja, definir o fenômeno ao qual nos referimos e, a partir
daí, realizar os estudos correspondentes.

Com este alvo, primeiro devemos apontar que os chamados transtornos
comportamentais (ou transtornos conductuais) também são denominados na
literatura universal como transtornos emocionais, psicopatias ou sociopatias e
também são conhecidos no Brasil como comportamentos típicos; embora o que
melhor os caracteriza de forma diferencial é a denominação que utilizaremos:
transtornos comportamentais.

Para aproximarmos adequadamente ao conceito de transtorno
comportamental, devemos partir de uma clara diferenciação entre o que pode-
mos considerar como um “desvio normal” e um “desvio anormal”, ou seja, pato-
lógico.

Consideramos como “desvio” tudo aquilo que não corresponde a uma
resposta adequada por parte do sujeito, quer dizer, a alteração de algum fenô-
meno, processo, mecanismo etc., e de acordo com seu grau de alteração no
comprometimento funcional quantitativo e qualitativo, poderá ser “normal” ou
“patológico”.

Assim, podemos definir como desvio normal do comportamento aquelas
ações que a criança realiza e que atrapalham sua  dinâmica comportamental
num   contexto específico devido a determinadas circunstâncias pessoais ou
extrapessoais e que não  implicam mudanças negativas  – pelo menos signifcativas
“ na personalidade da mesma. Alguns exemplos são: comportamentos específi-
cos de indisciplina na sala escolar devido à falta de atividade escolar, desinteres-
se do aluno, ausência de regras e limites, rejeição ao professor, intolerância à
disciplina ministrada desmedidamente, chamar a atenção de colegas etc., situ-
ações estas que tão pronto muda a situação, imediatamente muda tal compor-
tamento.

Já quando falamos de um desvio patológico do comportamento, tal con-
duta ultrapassa as condições ambientais, ou seja, as ações desviadas se produ-
zem sem uma situação interna e/ou externa que a estimule de forma imediata;
mais bem, constitui um conjunto de ações estereotipadas que “se dão porque
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sim”, não importa se existe uma razão para que aconteçam, se produzem inde-
pendentemente da existência de uma causa (agredir a um colega por gosto por
exemplo) e no caso de existir alguma causa, a reação é exagerada (agredir ao
colega por este não atendê-lo imediatamente).

No caso que nos ocupa, o transtorno comportamental constitui uma res-
posta “anormal” que se dá numa parte de um setor populacional: determinado
percentual de menores no grupo de menores de idade.

Como em qualquer intento definitório, no transtorno de comportamento
encontramos diferentes conceitos e por suposto, alguns melhores que outros.
De maneira simples, todos sabemos que se trata de comportamentos não cor-
respondentes a determinadas regras pessoais-sociais próprias de determinadas
idades infanto-adolescentes que determinam um “choque” entre tais condutas
e as condutas ideais normatizadas pelos pais, pela escola, pela comunidade, em
concordância com os padrões também ideais consensualizados pela sociedade.

Assim, é a referência social o critério para definir o que é transtorno ou
não a partir de padrões de conduta estáveis relacionadas com a aceitação e o
cumprimento das regras estabelecidas na sociedade ou de sua não aquisição e
não cumprimento segundo a idade do sujeito.

É certo que cada sociedade tem suas características próprias no percurso
histórico da humanidade, onde cada vez mais as sociedades humanizam as rela-
ções interpessoais o que não quer dizer que já possamos falar de sociedades
“superiores” neste contexto. Esta idealização ainda continua sendo uma utopia.

Existem muitas definições de transtorno do comportamento, algumas
mais precisas que outras, portanto, tratando de integrar estes diferentes critéri-
os conceituais, proponho definir de forma sucinta o transtorno comportamental
como um “desvio patológico do comportamento devido à ausência ou distorção
dos padrões motivacionais orientadores do comportamento pessoal-social esta-
belecido pela sociedade onde o sujeito está inserido”.

Para compreender por que dizemos que se trata de um desvio patológico
do comportamento, primeiro temos que lembrar que chamamos comportamento
o conjunto de manifestações de nossa psique, ou seja, comportamento é a
exteriorização do que pensamos, memorizamos, percebemos, desejamos, neces-
sitamos, sentimos... Assim, nosso mundo psíquico interior passa ao mundo ex-
terno com o qual nos relacionamos (com nossos semelhantes, com o meio natu-
ral e social) às vezes de maneira consciente, voluntária e às vezes inconsciente-
mente, de maneira involuntária.
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Portanto, nosso comportamento está regido pelos processos psicológicos
internos e assim, quando algum destes processos está alterado também se altera
seu comportamento: produz-se então um desvio comportamental externo que
responde a um desvio psíquico, interno. Quais são estes desvios psíquicos, in-
ternos no sujeito? Todos os especialistas interessados no tema concordam, em
essência, que o desvio essencial se produz em nível motivacional, isto é, na
construção e no desenvolvimento dos motivos pessoais que têm a ver com o
relacionamento social (com pessoas, situações, bens, instituições etc., com as
quais convive cada indivíduo).

Como se sabe, os motivos são aqueles interesses que toda pessoa seleciona
para alcançar algo que satisfaça alguma necessidade sua, seja biológica (saciar
sua fome, por exemplo), psicológica (estudar para ter conhecimentos, por exem-
plo) ou social (obter reconhecimento na sua comunidade), portanto, tais moti-
vos têm como função, estimular, dirigir e manter o comportamento (ainda que
em situações difíceis).

Esclarecemos que os motivos que o ser humano forja em suas relações
sociais a partir de sua experiência individual e grupal são de natureza pessoal-
social. Mas o que quer dizer isto? Quer dizer que embora independentemente
cada um de nós procura a satisfação de suas necessidades particulares, tal satis-
fação se produz no contexto de nossas relações interpessoais, ou seja, buscamos
uma meta pessoal, de desfrute próprio porém sem afetar aos demais, sem privar
aos outros psiquicamente ou fisicamente, moralmente ou materialmente dos
direitos que nós também temos.

Assim, cada um de nós estrutura e reestrutura seus diferentes motivos, os
ordena hierarquicamente no seu sistema motivacional atendendo a um grau de
importância, de necessidade, de imediatez etc. assim, quando  existe uma edu-
cação adequada e uma socialização correta, tal pessoa estrutura e organiza estes
motivos considerando seu ambiente social. Isto significa que o indivíduo atribui
o valor que realmente tem o convívio em grupo, o respeito à diversidade, a
tolerância mútua, a significação da solidariedade e a colaboração interpessoal.
Desta forma, a pessoa estabelece suas estratégias para alcançar o desejado sem
afetar, pelo menos conscientemente, os direitos morais, físicos e de propriedade
que têm os demais. Quando a pessoa, de alguma maneira, fere tais direitos, se
produz nela o arrependimento e a reparação dos danos ocasionados ou o pedido
sincero de desculpa, reconhecendo conscientemente a falta cometida.

Quando acontece o contrário, estamos de frente a um desvio importante
do comportamento, que no caso de crianças e adolescentes se conhece como
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Transtorno Comportamental. Este transtorno requer uma reeducação onde se
conscientize ao menor do incorreto de sua conduta e lhe seja ensinado mecanis-
mos para modificar essa hierarquização errônea na qual prevalece seu individu-
alismo, seu egoísmo, e onde o que importa é “ele” por sobre os demais e, por-
tanto, para alcançar seus fins, atropela aos outros, sem remorso, sem sentir
culpa, porque primeiro é “ele” e o que é “dele”.

Claro que quando estes comportamentos desviados não são detectados a
tempo e também quando não se intervém sobre eles de forma reeducativa, os
mesmos tendem a agravar-se, individualizando-se ainda mais a hierarquização de
motivos apontada. Como consequência, originam-se ações cada vez mais incoe-
rentes no relacionamento interpessoal aprofundando-se o antagonismo entre o
indivíduo e as normas socialmente estabelecidas e entrando num franco
enfrentamento com a sociedade, ao extremo de que, quando o sujeito deixa de ser
adolescente para converter-se num adulto jovem, se produz a conversão de trans-
torno de comportamento (próprio de crianças e adolescentes) para transtorno de
personalidade (próprio de adultos) de tipo psicopático com o conhecido saldo
patológico de frieza afetiva e comportamento antissocial presente nelas.

Quanto à causa do mecanismo psicológico que produz o Transtorno
Comportamental (hierarquização inadequada dos motivos pessoais-sociais) lem-
bremos que na definição que apresentamos diziamos: “devido a ausência ou
distorção dos padrões motivacionais orientadores do comportamento pessoal-
social”. Revisemos estes dois  momentos causais em continuação.

Primeiramente, quando falo de “ausência”, estou destacando que no pró-
prio desenvolvimento psicossocial da criança, antes de estruturar sua personali-
dade “ aos 3 anos de idade, durante ou depois “, não são apresentados padrões
adequados de comportamento aonde pouco a pouco à medida que  vai amadu-
recendo neurológica e psicossocialmente, ela possa ir aprendendo que suas sa-
tisfações devem respeitar o direito alheio. De tal forma, ao faltar normas para
serem imitadas, a criança constrói de maneira espontânea, sem orientação, a
partir de sua experiência imatura, suas próprias normas sem ter a contrapartida
necessária.

Num segundo lugar, a  mesma sequela psicossocial acontece com a crian-
ça e o adolescente que recebe a influência de seus conviventes (família, colegas,
grupo, comunidade etc.), porém de forma distorcida, isto é, recebendo padrões
que não levam a mensagem adequada de convívio pessoal-social, mas ao con-
trário, se lhe oferecem normas “negativas” de tal relacionamento, marcadas
pela individualidade, pelo egoísmo, pela “lei do mais forte”; tal é o caso de
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adultos e menores de maior idade que ele e incluso coetâneos que assumem
atitudes e condutas não compatíveis com o convívio grupal (familiar, escolar,
social) ou condutas antissociais, incluindo asdelinquênciais, que bem pronto e
de maneira espontânea (porque ele mesmo quer) ou de maneira obrigada (por
pressão do outro ou do grupo), o menor se identifica e imita.

Os problemas de identificação destes padrões “negativos” e sua corres-
pondente imitação comportamental constitui um processo psicossocial compli-
cado, pois às vezes, os fatores influentes são muito fortes, como é o caso de
comportamentos maternos, paternos, de irmãos, de amizades, de pessoas próxi-
mas e às vezes idealizadas, que exercem uma grande autoridade afetiva que
compromete o menor impedindo qualquer ruptura com este tipo de vínculo,
pois se sentiria “um traidor”.

Outras vezes, esta identificação se impõe à força, utilizando a ameaça ou
a agressão ou um falso compromisso moral (irmandade, grupo, ideologia etc.)
que constituem “pregos” obstaculizadores para abrir a porta da independência
e andar a procura da integração à sociedade.

Tratando-se de fortes influências “negativas” a linha educativa-reeducativa
se baseia em contrapor influências “positivas” mais fortes através de diferentes
estratégias de ação para com a família, a comunidade, a escola e com o próprio
menor, o que não resulta uma tarefa fácil tanto subjetiva como objetivamente,
pois a escola mesma é uma instituição que tradicionalmente “entra” na vida da
criança tardiamente encontrando-se já com a identificação afetiva-
comportamental “negativa” apontada e por outro lado, a influência da escola
atual se centra mais no acadêmico que no educativo propriamente dito, por
diversas causas (justificadas e não justificadas) que a privam desse papel
orientador-reorientador determinante.

DE SUA CLASSIFICAÇÃO

Os denominados transtornos comportamentais não apresentam as mes-
mas características no comportamento e tais diferenças estão dadas por fatores
que nesta oportunidade proponho considerar como fatores de grau e fatores
tipológicos.

a) Quanto às diferenças de grau, existem fatores como idade, influência
externa (física-ambiental, socioeconômica, grupal, familiar, cultural, instrutiva
etc.), conformação interna (neurológica, personalidade etc.) que determinam
esses graus diferentes de sua manifestação antissocial.
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Com respeito a tais graus de afetação podemos classificar este grupo nas
categorias de leve-moderada-severa, agrupamento que constitui um elemento
valioso no diagnóstico para a compreensão e análise de sua caracterização e,
portanto de sua terapêutica diferenciada.

Devemos entender como grau leve aquele subgrupo produtor de
indisciplinas significativas, quer dizer, indisciplinas com causas não aparentes,
frequentes, indiscriminadas, não situacionais etc., diferenciando-se daquelas
indisciplinas comuns na maioria dos escolares que os professores reclamam qua-
se diariamente nas aulas porém possíveis  de eliminar, neutralizar ou controlar
com determinadas medidas psicopedagógicas ou regulamentais simples.

Estas condutas não são perigosas (para ele e o resto das pessoas ou bens
particulares ou alheios), pois não incluem danos físicos e/ou psicológicos (ao
menos lamentáveis) embora afetem de algum modo seu próprio desenvolvi-
mento pedagógico e psicossocial e dos demais na sala de aula, lar ou comunida-
de, manifestando condutas de inadaptação social que não se eliminam com a
atenção habitual. Contudo, não comprometem grandemente a potencialidade
da aprendizagem psicossocial do menor e, portanto, podem mudar com uma
atenção psicopedagógica e familiar mais dedicada, na própria sala de aula ou do
lar, e/ou fora de ambos contextos. Podemos incluir nestas condutas a falta regu-
lar de respeito, a rispidez no relacionamento com os demais, as fugas frequentes
(da escola, da casa), sua rejeição constante a qualquer tipo de ensino, sua
desmotivação estável pela aprendizagem etc.

Na categoria moderada, incluímos aqueles comportamentos intermediá-
rios entre leve e grave, quer dizer, um subgrupo considerado de alta
periculosidade, pois as condutas que habitualmente se seguem ultrapassam o
nível anterior (leve) e indicam uma deterioração progressiva de sua personalida-
de já que é similar às condutas tipificadas como crime pela lei (furtos, roubos,
agressões físicas e/ou psicossociais etc.), o que potencialmente representa um
grande risco futuro, pois podem converter-se num tipo severo. Estes menores
são capazes de aceitar as propostas terapêuticas, porém para que tais medidas
psicopedagógicas e sociais modifiquem realmente suas distorções
comportamentais é necessário um regime de exigência maior que o utilizado
com as leves pelo que geralmente se precisa de condições tipicamente especiais
para sua atenção.

Nos transtornos correspondentes à categoria severa, o declive psicossocial
é grave, a personalidade está fortemente deteriorada e sua disfunção antissocial
se manifesta em comportamentos muito estáveis (“vive” para delinquir) e são
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francamente agressivos em extremo com relação às normas socialmente
estabelecidas: sua conduta habitual constitui fatos de alta e real periculosidade
social num nível “fortemente” sancionado pelas leis e também altamente into-
lerável pela comunidade por estar acompanhados geralmente por frieza, cálcu-
lo, plena consciência, inescrupulosidade, grande dano etc. Como é de se supor,
a modificação é mais lenta, pois são menores com transtornos muito resistentes
ao tratamento psicopedagógico e social a partir da força de suas convicções
(erradas) pelo que as condições de intervenção devem ser muito especializadas e
num tempo maior de atuação.

Geralmente na sala de aula nos encontramos com os casos leves e ainda,
moderados, pois geralmente os casos severos abandonam a escola para “dedicar-
se” às atividades delitivas a não ser que de maneira oportunista assistam às aulas
dentro de sua estratégia antissocial, realidade que não descarta alguma exceção
da regra, principalmente naqueles menores que estão lutando conscientemente
entre “o bem e o mal”, circunstância esta que quando é detectada, deve ser
aproveitada para reforçar a influência reeducativa.

Todos os casos demandam uma preparação “especial” tanto de condições
como de especialistas e estratégias corretivas. Além disso, a intervenção deve
ter um marco filosófico e de ação preferencialmente educativo, onde se privile-
gie um convencimento racional aceito com compromissos afetivos sinceros para
visar uma reestruturação consciente e plena dos valores inadequados.

b) Desde o ponto de vista tipológico, os transtornos comportamentais
constituem um grupo amplo e bem heterogêneo de síndromes, pois se é certo
que em todos eles existe uma homogeneidade gnosiológica por compartilhar a
mesma característica etiológica (educação inadequada), o mesmo mecanismo
psicossocial (hierarquização motivacional inadequada) e a mesma manifestação
(comportamento pessoal-social inadequado), também podem agrupar-se segundo
suas características psicogenéticas as quais se correspondem sintomas bem es-
pecíficos dentro do espectro das relações sociais.

Geralmente, tanto na fala popular como na atenção profissional, os trans-
tornos comportamentais costumam ser reduzidos a um tipo “arquiconhecido”:
o Transtorno de Déficit Atencional com Hiperatividade (TDAH).

Este reducionismo constitui causa e efeito de uma pobre dedicação nos
últimos tempos ao resto dos transtornos comportamentais, tão importantes e
frequentes como os próprios TDAH, e, como costuma acontecer nestes privilé-
gios, no redor dos TDAH existem algumas imprecisões como é por exemplo,
com respeito a sua própria denominação como TDAH: o que é primário, a
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disfunção atencional ou a hiperatividade? Sempre há acompanhamento atencional
nahiperatividade? Sempre que há inatenção se produz hiperatividade? Estas
perguntas  tentam  um esclarecimento que por falta de espaço não farei nesta
oportunidade.

Assim, integrando diferentes critérios autorais, alguns deles clássicos,
podemos enumerar os diferentes tipos de transtornos comportamentais, o que
não exime a possibilidade de existência de outros tipos:

· Hiperatividade com e sem déficit atencional (aqui se incluem os TDAH);

· Isolamento generalizado (timidez e reação esquizóide);

· Inadaptação neurótica;

· Reação de fuga;

· Reação fóbica;

· Agressividade não socializada;

· Roubo generalizado;

· Deprivação sensorial e/ou afetiva;

· Transtornos psicossexuais;

· Reação sociopática (delinquência).

Seguindo nosso objetivo de fazer somente algumas colocações gerais do
problema unido ao fator de circunscrevermo-nos a umas poucas páginas, não
caracterizaremos cada um destes tipos que pode fazer-se desde o ponto de vista
etiológico, sintomático, preventivo, diagnóstico e terapêutico. Portanto, somente
queremos destacar que, cada um destes tipos de transtornos comportamentais,
além de sua homogeneidade grupal mantém sua heterogeneidade específica
que lhes dá uma unicidade própria que torna imprescindível considerar seu
estudo diferenciado.

DE SUA INTERVENÇÃO

Sem considerar as diferenças de grau e tipologias apontadas anteriormen-
te, abordarei de maneira geral o tratamento dos transtornos comportamentais,
isto é, o comum que deve ser considerado em todos eles.
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Assim, quando pensamos em como intervir nesses transtornos
comportamentais, tanto antes de manisfestarem-se (prevenção) como quando
já estabeleceram-se (tratamento), devemos diferenciar medidas diretas e imedi-
atas e medidas indiretas e mediatas.

No primeiro caso me refiro às ações dirigidas ao problema mesmo, quer
dizer, de atuar na modificação do comportamento inadequado principalmente
do menor e também de seu meio de influência negativa, através da orientação,
da reeducação, de medidas cautelares e incluindo as punitivas.

No segundo caso, faço referência às ações relacionadas com o melhora-
mento de vida tanto do menor como de sua família, comunidade e sociedade
em geral gerando condições de escolarização, educação, cultura, esporte, saúde,
emprego, moradia, saneamento básico, lazer etc., ou seja, um conforto social
elementar, paulatino e progressivo, que satisfaça as necessidades pelo menos
primárias do contexto dessa população em risco ou já desviada.

Quanto difícil resulta atuar numa ou outra direção! A tarefa poderá con-
verter-se numa verdadeira façanha, porém não numa utopia irrealizável. Acho
que em nossa população majoritária já existe uma consciência social do proble-
ma e de sua envergadura, agora só basta fundamentar de forma científica e
humanista os passos a seguir, habilitar-nos tecnicamente e estabelecer uma
metodologia de curto, médio e longo prazos, organizar-nos e centrar as forças e
recursos sem paixões estreitas e ganhos políticos.

 Lamentavelmente, no Brasil a preparação “especial” para cumprir estes
objetivos geralmente é incompleta, insuficiente e/ou tergiversada (incluindo a
própria família e comunidade), e quando estes menores não desfrutam da “li-
berdade” da rua, os locais institucionais onde geralmente se encontram geral-
mente reclusos (não incluídos), principalmente os menores contemplados nas
categorias moderadas e severas, não são centros que possam considerar-se
“educativos”. O que ocorre é que muitas vezes, suas condições e seus programas
não são verdadeiramente reeducativos e somente seguem uma orientação judi-
cial-punitiva com suas implicações que na maior parte das ocasiões são contra-
producentes para o desenvolvimento adequado destes menores infratores.

Ao anteriormente expressado se adiciona o fato de que muitas destas
crianças e adolescentes portam um desvio grave ou com uma elevada tendência
a tal gravidade, como se se encerrassem numa couraça de ferro. Consciente e
inconscientemente são reticentes a qualquer mudança de seus hábitos
comportamentais e rejeitam a aproximação social isolando-se individualmente
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ou em seu grupo “negativo” procurando reforçar suas atitudes antissociais, tor-
nando difícil a ação terapêutica e principalmente o trato com eles num plano
colaborativo.

Pessoalmente acredito que na realidade brasileira há caminhos trilhados
neste campo onde algumas ações podem ser mantidas e outras podem ser re-
consideradas, e que, portanto, existe uma experiência com sua memória basea-
da em sucessos efetivos e eficientes que resultam em fatos importantes, porém
ainda insuficientes.

CONCLUSÕES

1- O grupo que denominamos transtornos comportamentais inclui os
desvios comportamentais mesmos, ou seja, os comportamentos inadequados
resultantes da disfunção do sistema motivacional pessoal-social do menor e que
chamamos comportamentos primários e não aqueles comportamentos também
desviados porém produto de outras alterações orgânicas (deficiência mental por
exemplo), psicológicas (neuroses por exemplo) e sociais (fanatismo ideológico
por exemplo) e que portanto, são denominados comportamentos secundários.

2- Um procedimento pedagógico e psicopedagógico de qualidade técni-
ca e humana que assegure uma instrução acadêmica e uma educação atitudinal
adequados na escola, assim como condições positivas de educação social em
geral, podem prevenir e eliminar a formação e agravamento dos transtornos
comportamentais.

3- Devem ser revistas as inúmeras estratégias preventivas, de diagnóstico
e terapêuticas com seus métodos, técnicas, instrumentos e recursos existentes
que permitem modificar os motivos, as atitudes e os comportamentos inade-
quados desta população.

4- Na educação e reeducação dos transtornos comportamentais não bas-
tam os esforços educativos e/ou reeducativos isolados de pessoas e instituições; é
imprescindível o conserto de intentos mancomunados para tornar as normas
ideais socialmente estabelecidas a fonte determinante do comportamento cida-
dão que necessita da sociedade para o desenvolvimento integral e harmônico de
sua comunidade.
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