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RESUMO 

 

Sobre a ótica da psicologia social, buscamos compreender qual a contribuição do Programa 

Saúde na Escola (PSE) para a garantia de direitos no espaço escolar, bem como o papel da 

psicologia nas políticas públicas intersetoriais, a partir da configuração de uma profissão de 

compromisso ético-político.  Nesse sentido, discutimos as questões que permeiam a 

concepção de adolescência desde o início do século XX até a atualidade, tendo suas questões 

fermentadas pela consolidação do ECA e estratégias de ação que visam garantia dos direitos 

de crianças e adolescentes via políticas públicas. A partir disso, refletiu-se sobre qual o papel 

da Psicologia nesse contexto e quais são os seus desafios na luta pela garantia de direitos.  

 

 

Palavras-chaves: Psicologia social; Programa Saúde na Escola; Adolescência; Educação e 

saúde. 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

On the perspective of social psychology, we seek to understand the contribution of the Health 

in School Program (PSE) to guarantee rights in the school space, as well as the role of 

psychology in intersectoral public policies, starting from the configuration of a profession 

commitment ethical- political. In this sense, we discuss the issues that permeate the 

conception of adolescence from the beginning of the twentieth century to the present, having 

its issues fermented by the consolidation of ECA (Child and Adolescent Statute) and 

strategies of action aimed at guaranteeing the rights of children and adolescents through 

public policies. From this, it was reflected on what role of Psychology In this context and 

what are its challenges in the fight for the guarantee of rights. 

 

 

Key words: Social psychology; Health in School Program; Adolescence; Education and 

health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

           Esse projeto de Trabalho de Conclusão de Curso surgiu assim que comecei minhas 

práticas como estagiária de psicologia em uma unidade básica de saúde vinculada ao "Projeto 

Saúde na Escola". O meu interesse pelos espaços educacionais sempre existiu e entendo que 

isso muito tem a ver com o meu percurso de vida já que fui, integralmente, durante toda 

minha jornada de estudante do nível básico de ensino, aluna de redes públicas de educação. 

Em diferentes moldes, mas sempre públicos. O período que mais me marca durante minha 

formação escolar é justamente o que apresentou meus maiores questionamentos quanto o que 

é o ensino. Pra que se ensina? Pra quem se ensina? O que se ensina? E o que se aprende? 

Lembro-me de incomodar-me profundamente por não compreender alguns porquês dentro do 

meu colégio.       

           Quase 10 anos após a minha formação no ensino fundamental pude me reaproximar do 

contexto escolar, não mais unicamente como uma ex-aluna do sistema público, e, sim, 

também sobre novos prismas, o de estagiária desse espaço e de futura psicóloga. Posição que 

exige de mim muito mais do que uma crítica supérflua ao sistema de educação vigente. Exige 

uma leitura amplificada do cenário, do macro ao micro, de estruturas políticas, econômicas, 

sociais e psicológicas que reverberam e constroem as práticas desse espaço. E diante disto não 

pude deixar de me entristecer ao ver que o cenário de, no mínimo, uma década atrás ainda se 

repetindo massivamente: a escola, suposta garantidora de direitos, ainda age como 

reprodutora e afirmadora de violências.      

           Vejo o Programa Saúde na Escola (PSE) uma excelente entrada para se discutir saúde 

em sua compreensão ampla de bem-estar biopsicossocial, fora dos espaços já comuns a ela, já 

que, como política intersetorial, tem como objetivo justamente ocupar esses outros espaços. 

Através do programa, sobre a ótica da saúde mental, pude ter acesso a diversas estruturas 

institucionais e de comportamento que reverberam e reafirmam opressões e violências, além 

de embargar o que compreendo como o verdadeiro propósito da educação: a emancipação do 

indivíduo.          

           Pensar a reconfiguração do espaço escolar tendo como um dos pontos de análise o viés 

do bem-estar biopsicossocial pode ajudar a influir nesse espaço de maneira positiva e 

construtiva, fortalecendo as redes de políticas públicas garantidoras de direitos voltados para a 

juventude. Pois, afinal, pensar a educação sem considerar o bem-estar biopsicossocial não é 

também privar certa parte da população de seu direito a educação?   
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           Cuidar e garantir esses direitos, em minha compreensão, é cuidar a curto e longo prazo 

de uma população. É preservar a saúde mental tanto de estudantes quanto de trabalhadores. A 

escola ecoa de fora para dentro e de dentro para fora e compreender o que é ouvido é de 

caráter fundamental para a construção e aperfeiçoamento das políticas públicas.       

A má compreensão desses ecos repercute, por exemplo, na caracterização de "alunos 

problemas", que prontamente são rotulados com algum tipo de transtorno mental e, assim, se 

afasta qualquer possibilidade de análise institucional, individualizando problemas que muitas 

vezes poderiam ser trabalhados dentro da própria instituição ou com auxílio de outras 

políticas públicas; alunos marcados pela violência ou em estado de vulnerabilidade social 

também são facilmente excluídos. O que também abre margem para a discussão sobre quais 

espaços estão sendo reservados para jovens que de fato apresentam alguma especificidade na 

aprendizagem, tanto por conta do cenário de violência, quanto por conta de qualquer questão 

de saúde mental. Jovens em idade escolar vêm exibindo um número cada vez maior de laudos 

psiquiátricos, e cabe nos questionar: esses laudos, corretos ou não, ganham espaços de 

discussão e acolhimento nas escolas? A escola dialoga com as necessidades do seu território e 

público? As raízes democráticas de participação social e territorial do SUS poderiam ajudar 

na condução de novos princípios para os espaços de ensino? Dessa buscamos compreender 

qual a contribuição do PSE para a garantia de direitos no espaço escolar, a partir de uma 

perspectiva psicossocial, bem como o papel da psicologia nas políticas intersetoriais. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

           Realizou-se estudos bibliográficos sobre psicologia social, análises históricas quanto a 

construção de políticas públicas e suas estruturações de modo a configurar leitura crítica sobre 

os sujeitos envolvidos na intervenção do PSE, dando ênfase à condição de aluno a partir da 

construção histórica da adolescência. O processo de intervenção no estágio deu base concreta 

para produzirmos reflexos acerca das contribuições do PSE na garantia dos direitos no espaço 

escolar, elemento que será problematizado a partir de uma narrativa de algumas situações que 

foram vivenciadas num contexto de observação participante.  
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3 A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA E AS POLÍTICAS SOBRE A ADOLESCÊNCIA 

 

 

Conceituar sobre as questões que atravessam e constituem a compreensão sobre a 

adolescente é de fundamental importância para que possamos discutir de maneira mais precisa 

o desenvolvimento, os direitos e a situação atual desse público, iluminando assim a nossa 

forma de compreendê-lo e buscando as reflexões sobre suas questões. A ideia e os tratamentos 

dados à adolescência na atualidade não podem ser desvinculados da história, das diferentes 

visões em torno dessa fase que contribuíram e ainda contribuem para sua condição atual.  

É comum que se encontre nas mais diversas discussões sobre a adolescência e 

desenvolvimento a compreensão de que se trata de uma fase muito atribulada atravessada por 

mudanças biológicas e emocionais que por si só acarretariam em "síndromes". Porém, é 

importante remetermos ao fato de que a adolescência nem sempre existiu e que a maneira tal 

qual a conhecemos hoje é consequência de determinadas formações sociais em que ela esteve 

inserida, vivenciando de diferentes formas essa fase em função de diferentes significações a 

elas destinadas. Antigamente, apenas a puberdade era reconhecida como momento do 

desenvolvimento em que ocorriam as maiores mudanças física dos seres humanos, 

principalmente as características de amadurecimento sexual.  Foi apenas a partir do final do 

século XIX e início do século XX com o aumento da urbanização e industrialização, que se 

passou a exigir uma formação tecnológica mais avançada, buscada nas escolas, que esse 

período intermediário entre a infância e a vida adulta passa a existir como específico do 

desenvolvimento, necessário para o sujeito se reorganizar em função de suas modificações 

físicas e psicológicas. A partir de então sua inserção e papel social na comunidade mudam, a 

adolescência é criada e passaria a ser dispensada sobre ela a atenção da família e da ciência, 

que passou a tratá-la como objeto de estudo em diversas correntes científicas, principalmente 

da Psicologia. Dessa forma, que buscava em grande parte caracterizar e definir esse momento 

como um período do desenvolvimento humano naturalmente conturbado por ser dotado de 

características específicas e universais, com condições psicobiologicas inatas à espécie e base 

para as expressões socioculturais. 

Essa ideia de características inerentes ganhou grande força e disseminação 

principalmente, no início do século XX, devido a uma forma predominante da psicanálise 

exercer influência no conhecimento psicológico. Diversos estudos se estabeleceram como, por 

exemplo, os de Anna Freud, que entendia que esse período de desequilíbrio psíquico e 
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comportamento instável era um reflexo das mudanças internas no corpo, associadas à 

maturação sexual; Aberastury (1992, p. 16) enfatiza que a problemática do adolescente 

começa com as mudanças corporais, com o despertar da sexualidade no nível da maturidade 

genital e segue-se com mudanças psicológicas; Knobel em 1970, apresenta em seu estudo 

"Adolescência normal" a esquemática de um processo fenomenológico em que seria possível 

conhecer as "condutas de expressão e determinar as características da identidade normal" que 

veio a se tornar referência para diversos estudiosos da área, afirmando que é na adolescência 

que se instaura a crise existencial marcada por uma grande instabilidade afetiva, labilidade 

emocional, crises de arroubo e indiferença, entre tantas outras angústias e ansiedades; Erikson 

(1968) ,uma das principais referência desses estudos iniciais sobre a fase, introduz o conceito 

de moratória onde marca a adolescência como sendo uma fase  especial no desenvolvimento, 

advinda de uma crise causada por esse período de "vir a ser" da infância para a vida adulta.  

           Desse modo, um saber específico sobre adolescência passava a ser construído, 

focalizado nos elementos de transformação física e de comportamentos frutos de uma 

imaturidade emocional, e junto com ele expectativas sobre uma adolescência já prescrita, cuja 

transposição deste período seria alcançada pelo amadurecimento pessoal que a idade 

cronológica traria.  

           Opondo-se a essa concepção, a psicologia sócia histórica de Vigotski (1920) apresenta 

uma nova postura quanto à construção da teoria do desenvolvimento e, desta forma, uma nova 

compreensão da adolescência. Vigotski considera que a origem do psiquismo humano se 

encontra nas condições sociais de vida historicamente formadas e, de acordo com seu 

pensamento, relacionadas ao trabalho social, ao emprego de instrumento e ao surgimento da 

linguagem. Ele parte da concepção da formação do psiquismo humano por meio de uma 

relação dialética entre realidade social e fenômenos tipicamente humanos como a consciência 

e a linguagem. Propõe como imprescindível para a compreensão e análise do processo do 

fenômeno psíquico a necessidade de centrar a análise no processo e não em seu produto final, 

sendo fundamental enfatizar a dimensão histórica do desenvolvimento psicológico, ou seja, 

ressalta a interação com o meio e reconhece a adolescência como um fenômeno de 

determinação social, que se desenvolve a partir de relações com outros seres humanos, 

determinada pelas condições sociais e econômicas. Segundo Bock “não estamos nos referindo 

a condições sociais que facilitam, contribuem ou dificultam o desenvolvimento de 

determinadas características do jovem, estamos falando de condições sociais que constroem 

uma determinada adolescência” (Aguiar, Bock, Ozella, 2001, p.169)  
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Todo o fenômeno da adolescência é um objeto em constante mutação, diretamente 

influenciado pelo seu meio, sua cultura e sua história. Ao estabelecer regularidade para a 

construção do pensamento cognitivo, atrelada à evolução cronológica, se desconsidera as 

experiências sociais e as possibilidades da constituição da cultura como propulsora deste 

desenvolvimento. Ao negligenciar a condição social de desenvolvimento cognitivo em sua 

teoria, uma certa psicologia, historicamente, estaria defendendo uma concepção universal e 

naturalista da adolescência que não contempla a importância do grupo social que, neste 

período, é base nas relações do adolescente e fundamental para seu desenvolvimento 

sociocultural. Isso também limita a compreensão de outras possibilidades de vivenciar o 

período, pois, ao ser estudada e conceituada dessa forma, a adolescência é transformada em 

teorias descritivas de comportamento que, com o tempo, vão se transformando em 

interpretações da realidade em que o adolescente vai se configurando, seguindo e 

reproduzindo modelos de adolescência já constituídos. Esse fato construído passa a ser real no 

comportamento e agir de maneira direta nos sujeitos, seja no próprio adolescente que 

internaliza essas normas e as individualiza. 

Tratar a adolescência a partir de uma perspectiva evolucionista de desenvolvimento 

humano, atrelada pela concepção de "vir a ser" de um sujeito amadurecido e, assim, alcançado 

um nível superior, tem efeitos políticos que podemos ver refletidos inclusive na história do 

Brasil em relação ao tratamento a eles dispensado ao longo da história.  Isso porque o país, até 

pouco tempo, não reconhecia crianças e adolescentes como seres dignos de direitos, e por 

conta disso, nenhum amparo ou tutela básica era fornecido a essa população. 

 

 

3.1 UMA BREVE HISTÓRIA DOS DIREITOS DO ADOLESCENTE NO BRASIL 

 

 

 A situação das crianças e adolescentes brasileiros era regulada por sistemas jurídicos dentro 

de uma lógica de doutrina de situação irregular, em que "ao menor de 18 anos de idade que se 

encontrava abandonado materialmente, vítima de maus-tratos, em perigo moral, desassistido 

juridicamente, com desvio de conduta e/ou autor de infração penal" (art. 2° Código de 

Menores de 1979) era disponibilizado um serviço com a finalidade assistencialista 

incorporada a uma perspectiva social, visando combater as ameaças que as crianças e 

adolescentes sem atendimentos poderiam representar para a sociedade.  O Código de Menores 

de 1979, exemplo mais recente  dessa doutrina, constituiu-se em uma revisão do Código de 
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Menores de 1927, não rompendo, no entanto, com sua linha principal de arbitrariedade, 

assistencialismo e repressão junto à população infanto-juvenil, influenciado e potencializado  

pelas características do regime totalitarista de Ditadura Militar, então  vigente no país que 

marcava sua presença através da autoridade do Estado e que aprovava como medida de 

intervenção atos Institucionais que permitiam punições, exclusões e marginalizações políticas. 

O código caracterizou-se pela imposição de um modelo que reduzia a criança e adolescentes a 

mero objeto do Estado, não se reconhecendo dessa forma nenhum direito a ele devido a sua 

incapacidade elementar. Assim, o estado tinha poderes ilimitados quanto ao tratamento e 

destino desta população, o que abriu caminho para o avanço da política de internatos, pois, 

esses sujeitos que eram recolhidos em situação irregular, mesmo que jamais tivesse cometidos 

atos infracionais, eram segregados e institucionalizados. 

           Esse cenário só veio a mudar a partir da década de 80, com o fortalecimento dos 

movimentos sociais de diversos setores da sociedade, como por exemplo, o Movimento 

Nacional dos Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), surgido em 1985, e a Pastoral da 

Criança, criada em 1983, que passam a exigir mudanças de modelo de tratamento diante de 

toda miséria, desigualdade social e as precárias condições de vida da maioria das crianças 

(Souza, Jesus). 

           Esses movimentos foram se condensando e com o processo de redemocratização do 

país, novos horizontes para a garantia de direitos de crianças e adolescentes também foram se 

constituindo.   Dessa forma, a promulgação da Constituição da República Federativa do 

Brasil, em 5 de outubro de 1988, inseriu a concretização do novo direito, trazendo a 

democracia participativa e a formulação de políticas públicas como ferramentas no combate à 

exclusão social (BRASIL, 2010). No artigo 227 da referida constituição, dispõe que é dever 

da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 2008).  

           Rompe-se, assim, com uma lógica repressiva no tratamento de crianças e adolescente 

ganhando mais força a partir 1989 quando o Brasil, um dos países signatários da Convenção 

da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos da Criança, comprometeu-se a 

adotar medidas para efetivar os direitos reconhecidos por essa Convenção que tinha como 

meta, através cooperação internacional, a melhoria das condições de vida das crianças em 

todos o mundo, em especial aquelas de países em desenvolvidos onde se concentra o maior 
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número de crianças social e economicamente vulneráveis, incentivando os países membros a 

implementarem o desenvolvimento pleno e harmônico da personalidade de suas crianças, 

favorecendo o seu crescimento, preparando-as plenamente para viverem uma vida em espírito 

de paz, dignidade, tolerância, liberdade, igualdade e solidariedade, através da articulação de 

todos direitos civis, políticos, culturais, sociais e econômicos das crianças: liberdade de 

expressão, de pensamento, de consciência e de crença, de acordo com sua idade e sua 

maturidade; direito à proteção e assistências especiais do Estado; direito de gozar do melhor 

padrão de vida possível; direito à pensão alimentícia; direito à educação; direito de serem 

protegidas contra o uso ilícito de drogas; direito à proteção contra a tolerância econômica e 

contra o desempenho de qualquer trabalho que possa interferir no seu desenvolvimento físico 

e mental..  

Seguindo tais direitos, no dia 13 de julho de 1990 surge a Lei 8.069, denominado 

Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo o Direito da Criança e do Adolescente como 

ramo jurídico autônomo e consolidando a implementando a Doutrina da Proteção Integral, já 

introduzida através do artigo 227 da Constituição Federal, afirmando a condição jurídica de 

todas as crianças e do adolescentes como sujeitos de direitos e lhes assegura a condição 

política de prioridade absoluta, além de reconhecer sua condição psicossocial de pessoa 

humana em processo de desenvolvimento, o que tem como reflexo lógico a imposição do 

dever ao Estado, à família e à sociedade de assegurar-lhes acesso a todos os bens da vida 

considerados fundamentais ao seu bem estar presente e futuro e de destinar-lhes proteção 

integral, mantendo-os a salvo de toda e qualquer negligência, discriminação, violência, 

crueldade, opressão e exploração. O estatuto passa a garantir o direito à uma vida com 

dignidade, livre da opressão, e que contemple todos os direitos fundamentais. 

O Estatuto trouxe um conjunto de normas disciplinadoras dos direitos fundamentais de 

meninos e meninas, destinando-se à implantação do sistema de garantias, assumindo a 

responsabilidade de assegurar e efetivar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, 

não devendo o Estado mais atuar como antes, com repressão e força, mas com políticas 

públicas de atendimento, promoção, proteção e justiça. Como bem estabelece, seu art. 5º, que 

“nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, sendo punido na forma de lei 

qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”. Tornavam-se 

sujeitos de direitos “ a criança a pessoa que possui idade inferior a 12 anos completos e os 

adolescentes se enquadram na faixa etária entre 12 e 18 anos de idade” (art. 2º)  
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           O Estatuto da Criança e do Adolescente exige um tratamento especial, prioritário, e, 

para garanti-lo, obriga o conjunto da política e da organização social a transformar suas ações, 

a revisar prioridades políticas e de investimentos; a colocar em questão o modelo de 

desenvolvimento e respectivo projeto da sociedade, Ou seja, convoca a se pensar e começar a 

construir um modelo de sociedade favorável ao desenvolvimento dos indivíduos. O Estatuto 

os resguarda como seres humanos, sujeitos de direitos, que devem receber o máximo de 

dedicação, em virtude de sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento:  

 

 
                                             Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 

e social, em condições de liberdade e de dignidade.       

 

 

           O estatuto representou uma síntese da discussão nacional em torno das políticas 

públicas para a infância e adolescência, gerando direitos e obrigações jurídicas, transferindo 

para a sociedade, para a família e para o poder público a responsabilidade sobre esses jovens 

e, assim, construindo uma das legislações mais avançadas do mundo no que diz respeito à 

proteção da infância e da adolescência, gerando resultados significativos nos últimos 27 anos. 

Os principais indicadores desse avanço foram a redução das taxas de mortalidade infantil, a 

redução da prevalência de baixo peso ao nascer e o aumento dos índices de imunização e 

acesso à escola e diminuição do trabalho infantil. (UNICEF BRASIL, 2015) 

           Mas, apesar dos grandes avanços conquistados através de sua implementação, é 

necessário que se tenha noção que ainda estamos longe de ser uma sociedade que assegura sua 

população juvenil. O Brasil é ainda um dos países mais desiguais do mundo. Com uma 

população infanto-juvenil 57.624.291 de habitantes, 37% das crianças e dos adolescentes 

brancos vivem na pobreza, esse percentual se ampliava para 61% entre os negros e pardos 

(Censo Demográfico 2010). 

           Ao se fazer um recorte sobre os jovens que se encontram em maior índice de 

vulnerabilidade social, o que fica evidenciado é que esses jovens têm cor, endereço e classe 

social. Geralmente se trata negros e pobres, residente de periferias das grandes cidades, que 

negligenciados pelo estado através da manutenção de situação de pobreza ficam expostos a 

diversas situações de violência e abusos em relação à sua saúde, problema com drogas e 

dependência química, da gravidez precoce, que incidem mais perversamente sobre as 

mulheres de baixa renda, e as taxas de homicídios.  
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Em pesquisa realizada por Júlio Jacobo Waiselfisz, (2015) a partir de dados oficiais do 

Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, mostram que cerca de 11,1 

mil casos de assassinatos ocorreram ao ano. Número que corresponde a 36,5% das causas de 

morte de jovens no país (Índice de Homicídios na Adolescência no Brasil, 2015). O que faz 

do Brasil o segundo país que mais mata meninos e meninas de até 19 anos, atrás apenas da 

Nigéria (Hidden in Plain Sight, UNICEF, 2014). Esse extermínio da população jovem e negra 

no pais, é um fato social, multicausal, associando-se a educação, com a pobreza, o racismo e a 

saúde, questões estruturais a serem debatidas e reformuladas se quisermos uma mudança de 

cenário. 

Certos adolescentes continuam sendo "de menores" para efeito do seu reconhecimento 

social. Na prática, não alcançaram a cidadania em seus aspectos mais elementares. A 

vulnerabilidade e tratamento a população mais carente continua segundo os moldes da década 

de 70. O trabalho neste contexto precisa ser feito através de uma ampla análise da vida do 

adolescente e a garantia dos direitos básicos. Pensando os efeitos e causas das infrações ao 

Estatuto no percurso dessas vidas, é necessária a adoção de políticas públicas com trabalho de 

profissionais de vários setores, ocupando áreas centrais tais como saúde, educação, assistência 

social, Sistema de Justiça etc, destinadas à inclusão das crianças e adolescentes, capazes de 

combater e superar as desigualdades geográficas, sociais e étnicas do País e celebrar a riqueza 

de sua diversidade garantia dos direitos de todas as crianças e todos os adolescentes 

brasileiros. Sem exceção, criando estratégias que afirmem o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e o Sistema de Garantia de Direitos. 

Ao se pensar sobre essa necessidade de afirmação das políticas públicas que alcance 

todas as juventudes, principalmente essa em grave estado de vulnerabilidade e risco, é preciso 

se entender e agir nos espaços em que vivem, fazendo parcerias e fortalecendo assim as ações 

afirmativas. A escola é uma das instituições privilegiadas nesse processo, na medida em que, 

ao menos na forma de obrigatoriedade legal, crianças e adolescentes até 14 anos estão 

vinculados a ela. 
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4 A ESCOLA COMO ESPAÇO PARA POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 

 

           Segundo dados da PNAD/IBGE, em 2015 a rede pública de ensino era responsável pelo 

atendimento, na educação básica, por 26% da população brasileira. Com um número de 

48.796.512 crianças e adolescentes entre 7 a 17 anos estavam matriculadas na rede pública 

entre a Educação infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e 

Adultos-EJA, representando uma média nacional de 84,3% dessa população.  Entre a faixa 

etária dos 7 a 14 anos a porcentagem atinge 97,7% , e 84,3%  de jovens entre 15 a 17 anos 

tem matrículas ativas nas escolas do Brasil. (PNAD/IBGE), ou seja, a escola é o local de 

maior vivência de crianças e adolescentes e, consequentemente, por isso também o maior 

espaço de aplicação de políticas públicas voltadas para elas. 

           Com isso, o setor da Educação é o que melhor pode contribuir com a elaboração de 

projetos para a promoção da garantia de direitos das crianças e adolescentes, visto esse 

privilégio populacional e contando ainda com o benefício de existir no território de seus 

usuários, carregando essa potência de poder ser referência para a comunidade de um espaço 

de aprendizado para o desenvolvimento de ações promotoras, preventivas e de educação, 

cumprindo assim além de uma função de processo de ensino e aprendizagem, uma função de 

mediação social, em uma sociedade cada vez mais excludente em que espaços como esses 

precisam se constituir como de resistência servindo de base para transformações que busquem 

contribuir para uma vida humana melhor e digna.   

           Para que se constitua como espaço do desenvolvimento de autonomia de seus alunos, a 

educação escolar precisa tomar consciência e clareza tanto das possibilidades como dos 

problemas que possuem. A situação da escola pública atualmente vem sendo reconhecida 

cada vez mais por uma defasagem no ensino, resultado inevitável de um sistema educacional 

que gera muito mais dificuldades do que possibilidades para realização de seus objetivos, e 

tornando-se cenário de múltiplas formas de violência, pois vem reproduzindo as condições de 

produção dominantes, relações hierárquicas de poder, a segmentação e a burocratização do 

trabalho pedagógico que criam condições institucionais que levam educadores à 

conformidade com uma prática desmotivada, que o sentido de aprendizado foi esvaziado e 

rege um comportamento caracterizado pelo descompromisso social. Ações que reforçam um 

cenário de desigualdade, visto que "a capacidade de tomar iniciativas e ir em busca de 

soluções é desigual quando os participantes potenciais são separados por uma forte assimetria 

quanto ao seu grau de disponibilidade de informações sobre os problemas, quanto à sua 
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capacidade de saber formulá-los e quanto às orientações para sua solução" (Gimeno Sacristan, 

2001, p. 25).  

Para se pensar em ações pedagógicas de ensino que forneçam uma almejada educação 

emancipadora é necessário que se faça discussões quanto a práticas educacionais que 

contemple a complexidade e o caráter interdependente dos problemas que afetam o espaço 

escolar. Inúmeras questões que afligem direta e indiretamente, crianças e adolescentes nas 

escolas não se referem unicamente ao processo cognitivo de ensino e aprendizagem, mas sim 

influenciado por toda uma estrutura social e política que repercute na vida dos adolescentes. 

Questões estruturais como por exemplo a violência, o racismo, a pobreza, entre outras 

apresentadas no capítulo anterior, além de afetarem a frequência regular à escola acaba por 

compor também nas práticas nesse espaço e com isso nas as questões de aprendizado dos 

alunos.  Algo que posteriormente passa a ser caracterizado e individualizado como um 

fracasso escolar desses sujeitos, ignorando-se todas essas questões adversas e tentando 

encontrar nessas crianças e adolescentes uma causa orgânica, inerente a elas, que justifique 

seu mau rendimento. Esses problemas precisam ser compreendidos sistemicamente, pois são 

interligados e interdependentes, motivo e causa da manutenção das desigualdades sociais.  

A escola pode assim tanto manter e reproduzir formas de dominação e de exclusão 

como constituir-se em um espaço emancipatório, de construção de um novo projeto 

societário, que atenda às necessidades da grande maioria da população e contribua com as 

mudanças necessárias para a garantia de direitos. A garantia do direito educacional se 

relaciona diretamente à garantia dos demais direitos sociais desse grupo da população e se faz 

primordial para que se desenvolva de forma crítica e reflexiva a consciência sobre os outros 

tantos direitos e deveres.  

A escola distingue-se das demais instituições por ser aquela que oferece a 

possibilidade de educar por meio da construção de conhecimentos resultantes do confronto 

dos diferentes saberes contidos tanto nos conhecimentos científicos veiculados pelas 

disciplinas, como naqueles trazidos pelos alunos e seus familiares, os divulgados pelos meios 

de comunicação e aqueles trazidos pelos professores e demais profissionais da educação. É 

necessária a busca por uma postura de agente social, apresentando as condições e 

circunstâncias do mundo na ação pedagógica da escola, com um conteúdo que se relacione 

com a realidade desses alunos, tornando possível a efetivação de práticas sociais 

emancipatórias, da formação de um sujeito social crítico, solidário, compromissado, criativo, 

participativo e consciente a respeito do mundo, que além de transformarem seus 

comportamentos, possam ser capazes de participar na construção de políticas públicas 
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saudáveis em prol do exercício da cidadania e consequente melhoria da qualidade de vida, 

fazendo da educação um processo de transformação da realidade e não de adaptação ao 

mundo.  

           De forma geral, as vulnerabilidades das crianças, adolescentes e de suas famílias 

manifestam-se em violência cotidiana no contexto familiar e escolar e afetam também a 

trajetória de vida desses brasileiros. Comportamentos humanos, moldados pela cultura, são 

determinantes no surgimento, agravamento e propagação de doenças. BERLINGUER (1988) 

adverte quanto ao esquecimento de que os mesmos elementos que permitem a vida, como a 

alimentação, o trabalho, relações familiares, também podem configurar a morte. “Um mesmo 

elemento, pode configurar dois valores: ser fonte de saúde, ou razão de mal-estar” (p.17). 

Fatores como condições sociais, históricas, econômicas, culturais e ambientais condicionam o 

estado de saúde das pessoas.,pois mesmo na ausência de doenças o estado de vulnerabilidade 

pode afetar a saúde com o abalo do estado psicológico, social ou mental das crianças e dos 

adolescentes.  

A OMS, em 1948, ultrapassando a noção de simples condição fisiológica de ausência 

de doença, definiu saúde como o completo estado de bem-estar físico, mental e social, 

configurando uma concepção mais profunda, de direito social às condições de bem-estar. A 

saúde é definida como qualidade de vida nas quais o indivíduo se encontra, e as condições de 

vida e saúde diante das iniquidades sociais em nosso país permitem dizer que parcela da 

população crianças e adolescentes no Brasil está exposta a graves riscos de adoecimento e a 

situações de vulnerabilidade, tendo afetados diretamente em sua qualidade de vida, sendo 

necessário e urgente que sejam objeto prioritário de ação eficaz de setores, particularmente os 

de Educação, Saúde e Ação Social. 

 

 

4.1 O ENCONTRO DA SAÚDE COM A EDUCAÇÃO 

 

 

           As articulações de ações públicas para a população jovem são garantidas na 

Constituição Federal, no artigo 224, o qual prevê que “A política de atendimento dos direitos 

da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações 

governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios”. Para assegurar a pertinência dessas ações em relação às prioridades, uma 

exigência básica é conhecimento e reconhecimento da demanda de crianças e adolescentes 
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com relação aos fatores que promovam e protejam seu desenvolvimento, como saúde, 

educação e lazer, entre outros. 

Com isso, o setor Saúde é um excelente parceiro para se vincular com a educação na 

busca pela afirmação das políticas sociais para crianças e adolescentes, já que a promoção da 

saúde deve ser uma prioridade em todas as políticas sociais, na busca por condições 

adequadas de sobrevivência e bem-estar. Saúde é o direito humano essencial e primordial, 

nenhuma destas condições básicas de vida é possível sem ela. Na busca pelo fortalecimento 

das políticas públicas garantidoras de diretos para os adolescentes, é necessário parcerias com 

outros setores que buscam o mesmo objetivo. COLLARES e MOISÉS (1987) traduzem de 

maneira simples a razão da forte ligação entre saúde e educação, quando afirmam que 

“Ambas trabalham com o mesmo sujeito – o ser humano - e com o mesmo propósito: 

propiciar-lhe seu pleno desenvolvimento e bem-estar”. 

 Assim, não é difícil concluir que estes dois campos potencializariam suas ações se 

buscarem trabalhar em parceria, de forma intersetorial para a produção social da saúde e da 

educação. 

 

 

4.2 O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 

 

 

Por essa compreensão em entender o estreito vínculo entre a produção do 

conhecimento e um viver saudável,  o Governo brasileiro instituiu  pelo DECRETO Nº 6.286, 

de 5 de dezembro de 2007 o Programa Saúde na Escola (PSE), como proposição de uma 

política intersetorial entre os Ministérios da Saúde e da Educação na perspectiva da atenção 

integral (prevenção, promoção e atenção) à saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino 

básico público (educação infantil, ensino fundamental e médio, educação profissional e 

tecnológica e na educação de jovens e adultos (EJA), no âmbito das escolas e/ou das unidades 

básicas de saúde, realizadas pelas Equipes de Saúde da Família. Em seu Art. 1
o
   

 

 

                                      Fica instituído, no âmbito dos Ministérios da Educação e da Saúde, o Programa 

Saúde na Escola - PSE, com finalidade de contribuir para a formação integral dos 
estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, 

promoção e atenção à saúde. 
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           O PSE é implantado por meio da adesão dos municípios com equipes de Saúde da 

Família, conforme as normas preconizadas pela Política Nacional de Atenção Básica, 

articulados com os Estados e Distrito Federal. As diretrizes de implementação do programa  

se funda no compromisso e na pactuação entre os entes federados e na articulação, em todas 

as esferas, dos setores Saúde e Educação, incorporando a deliberação de uma política 

intersetorial entre esses ministérios, na perspectiva de ações de atenção integral à saúde de 

estudantes da educação básica pública brasileira, no espaço das escolas e/ou unidades básicas 

de saúde (UBS) do Sistema Único de Saúde (SUS), realizadas pelas equipes de Saúde da 

Família (ESF), fundamentais para que o programa seja implementado (BRASIL, 2011). 

           Os objetivos do Programa concentram-se no fortalecimento da relação entre as redes de 

saúde e educação e motivam a comunicação entre elas, articulando as ações do SUS, de 

acordo com os seus princípios e diretrizes, com as ações das redes de educação básica do 

ensino público brasileiro redimensionando o conceito de saúde no âmbito da prática dos 

profissionais que atuam na educação. O PSE se propõe a contribuir para a construção de uma 

escola compreendida enquanto um espaço amplo, cenário não somente do processo de ensino 

aprendizagem, mas de relações sociais que interferem diretamente na produção social da 

saúde, capaz de proporcionar o desenvolvimento integral dos estudantes e promover o acesso 

da comunidade escolar em programas de saúde de modo a formar cidadãos críticos e 

capacitados para o enfrentamento das vulnerabilidades que possam comprometer o 

desenvolvimento dos educandos (BRASIL, 2011). Quanto política pública, são objetivos do 

PSE: 

 1. Promover a saúde e a cultura da paz, reforçando a prevenção de agravos à saúde, bem 

como fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e de educação; 

 2. Articular as ações do Sistema Único de Saúde - SUS às ações das redes de educação básica 

pública, de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos estudantes e 

suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis; 

 3. Contribuir para a constituição de condições para a formação integral de educandos;  

4. Contribuir para a construção de sistema de atenção social, com foco na promoção da 

cidadania e nos direitos humanos;  

5. Fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam 

comprometer o pleno desenvolvimento escolar;  

6. Promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde, assegurando a troca de 

informações sobre as condições de saúde dos estudantes; e  
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7. Fortalecer a participação comunitária nas políticas de educação básica e saúde, nos três 

esferas de governo. 

O PSE atende aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS): 

integralidade, equidade, universalidade, descentralização e participação social integral. É uma 

política de governo voltada à intersetorialidade, declarada como uma das diretrizes da Política 

Nacional de Promoção da Saúde, reafirmada pela Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB) como essencial para o desenvolvimento das ações de saúde já que,  como uma 

estratégia de intervenção na realidade social, requer articulação de instituições e pessoas a fim 

de integrar saberes e experiências estabelecendo um conjunto de relações, constituindo uma 

rede  visando o desenvolvimento social, considerando o cidadão na sua totalidade e a ação de 

outras políticas sociais, que também estão buscando a melhoria da qualidade de vida. 

           A proposta de coordenação do PSE é centrada na gestão compartilhada, numa 

construção em que tanto o planejamento quanto a execução das ações são realizados, 

coletivamente, de forma a atender às necessidades e demandas locais. Considerando que cada 

lugar tem suas características e sua cultura, as práticas em saúde na escola, para garantir 

construções compartilhadas de saberes apoiadas nas histórias individuais e coletivas, devem 

considerar os diferentes contextos em que são   realizadas, respeitando o saber popular e o 

formal, na construção de propostas que façam sentido para os sujeitos que ali vivem em um 

encontro que se produz o novo, tratando educação e saúde de forma integral pressupõe, 

interação com troca de saberes, poderes e afetos entre profissionais da saúde e da educação, 

educandos, comunidade e demais redes sociais, uma vez que as ações inovadoras de saúde na 

educação deverão progressivamente, serem incorporadas no Plano Político Pedagógico da 

escola, conforme Portaria 1861. As ações do PSE são desenvolvidas nos territórios definidos 

segundo a área de abrangência das Estratégia Saúde da Família (ESF), possibilitando a 

criação de vínculos entre os equipamentos públicos da saúde e da educação. Para isto, é 

fundamental a participação ativa dos diversos integrantes da comunidade escolar, dos 

profissionais de saúde, obrigatoriamente, por representantes das Secretarias de Saúde e de 

Educação e, facultativamente, por outros parceiros locais representantes de políticas e 

movimentos sociais (cultura, lazer, esporte, transporte, planejamento urbano, sociedade civil, 

setor não governamental e setor privado, entre outros) e, principalmente, dos adolescentes e 

jovens  para o desenvolvimento de estratégias que contemplem a dimensão da vida. Assim a 

partir da participação ativa dos sujeitos em práticas cotidianas é possível vislumbrar uma 

escola que contribui para a formação integral dos estudantes, formando cidadãos críticos e 

informados, com habilidades para agir em defesa da vida. O PSE, se propõe a ser um novo 
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desenho da política de educação em saúde como parte de uma formação ampla para a 

cidadania visando à redução de vulnerabilidades.  

           Segundo o Ministério da Saúde, em 2011, a Estratégia Saúde da Família contava com 

27.324 equipes em todo país em 5.125 municípios. A ação intersetorial surge como uma nova 

possibilidade para resolver os problemas que incidem sobre uma população em um 

determinado território. Esta é uma perspectiva importante, porque aponta para uma visão 

integrada dos problemas sociais e também para a sua solução. As equipes trabalham de modo 

interdisciplinar em um território adscrito, desenvolvendo ações que vão desde a prevenção de 

doenças e assistência à saúde às ações de promoção da saúde, quando se mobiliza e 

potencializa os recursos da comunidade para resolver os problemas vivenciados pela mesma. 

A grande estratégia do SUS no sentido de promover o acesso a saúde integral para todo 

cidadão brasileiro está na priorização da rede básica. Pois, além do investimento em ações 

primárias diminuem os gastos, uma vez que há redução dos custos com os serviços de atenção 

secundária e terciária, na medida que a ênfase seja dada antes do adoecimento ou do 

agravamento da doença com medidas de promoção à saúde, proteção e controle de doenças, o 

investimento na atenção primária promovendo e prevenindo significa melhorar a qualidade de 

vida das pessoas, ao garantir serviços de saúde básicos e essenciais e, ao mesmo tempo, 

estimular na comunidade a aquisição de hábitos saudáveis, o desenvolvimento de autonomia e 

o sentimento de responsabilidade social.  

           Dessa forma, o PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos 

estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao 

enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e 

jovens da rede pública de ensino. As ações propostas por este projeto integram o conjunto de 

ações mínimas a serem integradas com o projeto político pedagógico das unidades escolares 

das redes realizadas pelos municípios e que serão contratualizadas por meio do Termo de 

Compromisso municipal.  O Programa pode realizar três atividades conjuntas: a avaliação 

clínica e psicossocial; a avaliação nutricional; e a avaliação da saúde bucal. Estas são ações 

estratégicas a serem desenvolvidas pelos profissionais das Equipes de Saúde da Família 

(ESF). Essas avaliações têm o objetivo de conhecer como anda o crescimento e o 

desenvolvimento das crianças, adolescentes e jovens, levando em conta também os aspectos 

relativos à sua saúde mental. Essas ações fixas devem, portanto, serem vistas como um ponto 

de partida das ações do projeto, que não esgota as possibilidades de ampliação tanto da 

intersetorialidade quanto do princípio da integralidade da atenção à saúde e à formação de 

crianças, adolescentes e jovens.  Para a execução dessas atividades, deve-se analisar o 
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contexto escolar, social e a situação de saúde. Qualquer intervenção da saúde (educativa, 

preventiva, clínica etc.) deve também ser pedagógica em sua intenção e execução e em 

sintonia com a programação pedagógica da escola, buscando o diálogo com a programação 

escolar, de modo que possam ser consideradas como momentos de aprendizagem. Preparando 

os educandos para as atividades em saúde relacionando com o contexto pedagógico e sendo 

trabalhada anteriormente em um contexto interdisciplinar.  

Segundo a coordenação do Programa Saúde na Escola (PSE), 4.787 municípios 

participam da iniciativa. Em relação às escolas, são 78.934 atendidas, incluindo 20 mil 

creches e pré-escolas (BRASIL, 2011). Também são contabilizadas mais de 32 mil equipes de 

atenção básica vinculadas. De acordo com os gestores, a principal contribuição do programa é 

desmistificar a concorrência entre as políticas públicas, e fazerem-nas intersetoriais, unindo 

esforços estratégicos  para superar os problemas e adversidades identificadas e fortalecendo o 

arranjo educativo necessário para a efetiva oferta de uma educação integral. 

As diretrizes e objetivos do PSE evidenciam que, mais do que uma estratégia de 

integração das políticas setoriais, ele se propõe a ser um novo desenho da política de educação 

em saúde que: 1a) trata a saúde e educação integrais como parte de uma formação ampla para 

a cidadania e o usufruto pleno dos direitos humanos; 2b) permite a progressiva ampliação das 

ações executadas pelos sistemas de saúde e educação com vistas à atenção integral à saúde de 

crianças, adolescentes e jovens e à educação em saúde; e 3c) promove a articulação de 

saberes, a participação de alunos, pais, comunidade escolar e sociedade em geral na 

construção e controle social da política. 

Assim o projeto, teoricamente, abre os portões de milhares de escolas brasileiras para 

que profissionais da saúde dos diversos setores tenham ela como parceira receptora e 

promotora de práticas de saúde, possibilitando assim um cuidado a curto prazo e longo prazo 

das amplas condições de saúde da juventude e a possibilitando um futuro com melhores 

condições 

  

http://educacaointegral.org.br/glossario/politicas-publicas/
http://educacaointegral.org.br/glossario/arranjo-educativo-local/
http://educacaointegral.org.br/conceito/
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5 PSICOLOGIA SOCIAL COMO POTENCIALIZADORA DE AÇÃO E PARCERIA 

 

 

            Diante desse desafio de se escrever uma nova história para crianças e adolescentes 

brasileiros, a psicologia, sobre uma análise da psicossocial, é chamada a participar das 

discussões e compor sobre políticas públicas que abrangem saúde e educação, por conter a 

marca da coletividade, em conjunto com os aspectos contextuais e de alteridade. Nesse 

processo, a psicologia tem buscado ir ao encontro das estratégias de trabalho do SUS, 

compondo um campo em que as práticas de intervenção e a produção de conhecimento são 

construídas a parir das experiências baseadas em estratégias de trabalho e vivências sociais.  

            Nesse sentido, a Psicologia Social encontra na Saúde espaço de diálogo intenso e 

político, pois se configura como área de saber que integra o desenvolvimento de políticas 

públicas, ações e pesquisa, possibilitando favorecer o desenvolvimento do SUS e seus 

programas, como o PSE. Assim  

 

 
                                              Desenvolver saúde mental na atenção básica significa promover o cuidado da 

pessoa em sofrimento psíquico, através da escuta qualificada, da clínica ampliada, 

entre outros. Na Atenção Básica, o desenvolvimento de intervenções em saúde 

mental pode ser construído nos encontros entre profissionais e usuários, em que 
ambos criam novas ferramentas e estratégias para compartilhar o cuidado em saúde 

(CAMPOS, 2001).  

 

 

Falar de desenvolver saúde mental na atenção básica implica necessariamente na 

mudança de postura na prática do psicólogo, desenvolvimento de uma posição ética e política 

são uma das características necessárias para a sustentação do projeto do SUS (Benevides, 

2005; Dimenstein, 1998, 2000, 2003; Lima, 2005; Oliveira, et al., 2005; Romagnoli, 2006). O 

psicólogo passou a ter que atender a novas demandas da saúde coletiva em função da 

transposição do modelo clínico tradicional, sendo assim, os profissionais de Psicologia 

enfrentam o grande desafio de redimensionamento de suas práticas, inclusive, agora, 

encontrando uma nova clientela até então distante da Psicologia clínica, a oriunda das classes 

populares, vítima de diversas vulnerabilidades e violências.  

Assim, novos questionamentos são promovidos e impões alterações tanto na atuação 

quanto na formação dos psicólogos. É importante que na redefinição de suas práticas, o 

psicólogo seja capaz de contribuir e responder não só pela sua vertente como também com as 

propostas da clínica do SUS para a formulação e a implantação de novas políticas a fim de 

responder essa nova demanda (Dimenstein, 1998, 2000, 2001, 2003; Franco & Mota, 2003; 
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Lima, 2005; Moré, 2000; Moré & Macedo, 2006; Oliveira et al., 2005; Trindade e Teixeira, 

2000b). 

Podemos apontar o movimento de mudança de orientação de um modelo 

exclusivamente clínico de atenção individual-curativo, no incentivo para o desenvolvimento 

de ações coletivas e práticas com equipes multiprofissionais na construção da integralidade 

através do modelo da vigilância da saúde, focando, sobretudo, ações de promoção à saúde e 

trabalhando também com prevenção. Por conseguinte, o psicólogo é convocado a apresentar 

competências e habilidades tanto na área clinica quanto na social, demonstrando assim os 

riscos de uma formação que segmenta que antagoniza esses dois campos. (PG48). 

 

 
Para tanto, a capacitação do psicólogo é um processo fundamental para o melhor 
desempenho das políticas públicas e, principalmente, social. Não há receitas prontas, 

sendo necessário um constante processo de aperfeiçoamento o que faz do 

profissional de psicologia um eterno estudante, tendo em vista que a realidade que o 

circunda não é estática, nem tão pouco, o ser humano com o qual o mesmo intervém 

(BOCK, 2002) 

 

 

Porém, diante dessas atualizações das práticas psi na rede pública, diversas vezes 

psicologia passa pela dificuldade de ter seu papel de atuação compreendido pelos demais 

profissionais. Consequência do impacto do modelo clínico terapêutico na formação e atuação 

dos psicólogos no Brasil, respondendo a uma representação social dominante sobre a 

atividade desse profissional.  Esta questão fica evidenciada, por exemplo, nas demandas 

escolares apresentadas aos profissionais de psicologia pelos educadores, formada na 

expectativa de uma intervenção voltada a especificidade do saber da psicologia clinica. Assim 

a psicologia apesar das inúmeras contribuições que a poderia fazer em prol de uma política de 

saúde em conjunto com a educação, ela vem sendo convocada para ações que subvertem o 

propósito apresentado pelo PSE.  

A psicologia historicamente vem sendo utilizada como mecanismo para a 

patologização de crianças e adolescentes estudantes da rede pública de saúde, subvertendo a 

pratica e a compreensão do que pode ser esse serviço e sobre as suas contribuições para a área 

social e educativa. A procura pelos serviços de saúde mental voltada à infância e adolescência 

no Brasil se articula às demandas escolares. Segundo Cabral e Sawaya (2001), 50 a 70% do 

contingente que procura os serviços de saúde mental para crianças e adolescentes alega 

problemas escolares, sobretudo dificuldade de aprendizagem e problemas de comportamento. 

Romaro e Capitão (2003) apontam que entre as crianças e os adolescentes encaminhados aos 

ambulatórios de psicologia predominam os relatos de queixas múltiplas, sendo mais 
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frequentes as dificuldades escolares para as crianças e as dificuldades no relacionamento 

interpessoal para adolescentes, confirmando que grande parte da demanda dos psicólogos nos 

serviços públicos de saúde para crianças e adolescentes está voltada para a resolução de 

problemas enfrentados na área da educação. O que faz necessário colocar em questão a alta 

incidência dessa demanda, pois, com esses sujeitos tendo ou não de fato algum tipo de 

transtorno mental a questão é extremamente preocupante.  

           Esse movimento, que vem contribuindo com o abarrotamento do serviço saúde com 

demandas tradicionalmente encaminhadas à psicologia ocorre porque sistema educacional 

básico tem atribuído as dificuldades escolares dos alunos a problemas intrapsíquicos e/ou 

orgânicos, individualizando as situações e com isso não levantando discussões mais 

estruturais. 

           A patologização do comportamento e das dificuldades do escolar passa então a exercer 

um papel fortemente "tranquilizador" para a escola e para o sistema de educação que assim se 

abstêm da questão. Permeada por concepções e representações, muitas vezes baseadas em 

preconceitos sociais em relação às crianças mais pobres e suas famílias, práticas centradas na 

busca por doenças acabam por reforçar os “mecanismos ideológicos”, que naturalizados 

através de um processo de interiorização faz com que passem a fazer parte da subjetividade. 

Nesta perspectiva o aluno é tomado como o único responsável pela sua situação e a escola é 

vista como um ambiente ideal, no qual o aluno encontra todas as condições favoráveis para o 

desenvolvimento de seu potencial (Angelucci et al., 2004). Justificando assim o 

encaminhamento para a saúde mental E o que era para ser uma ferramenta promotora de 

saúde, acaba por servir como mecanismo para exclusão dos alunos e das discussões 

necessárias.  

           Tratar as questões escolares encaminhando os casos para de saúde mental, tomando 

como vivência puramente intrassubjetiva desligada dos atuais processos sociais, acarreta 

consequências clínicas, teóricas e políticas. A individualização e interiorização do sintoma 

encarceram no domínio da psicopatologia uma experiência patentemente psicossocial. 

Foucault (1986) em "A história da loucura" nos atenta sobre as implicações de como a partir 

da construção de valores sociais, a cultura contribui para o reconhecimento da doença mental, 

demonstrando assim que o louco, o homossexual, o desempregado, o criminoso, o libertino, 

etc. não passam de expressões a partir do discurso de normalização e patologização, que nada 

mais são do que as faces do poder da ideologia dominante. 

           O trabalho do psicólogo é feito nos entraves entre os alunos, instituição e funcionários. 

Atento aos casos que possibilitam a abertura de um campo possível de diálogo, questões que 
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se apresenta como individual, mas que na realidade não são. Operando em um deslocamento 

do problema para campo problemático, transformando a queixa em implicação e 

posteriormente em formas de agir que potencializam a interferência coletiva na organização 

do trabalho. Assim, o trabalho vai se constituindo e fazendo funcionar outros modos de 

existência entre instituições. 

Não se trata aqui de um desprezo ou desqualificação do atendimento clínico, mas sim 

de uma reavaliação da estratégia de ação nesses espaços sociais, inclusive alargando os 

horizontes de conceito de clínica, reconhecendo a necessidade de se avaliar as demandas com 

uma visão sistêmica do campo, focalizando não só aluno mas também a identificação de 

fatores intra-escolares e sociais associados a estas queixas, de modo a tornar possível uma 

intervenção mais adequada sobre as necessidades dos sujeitos envolvidos e seus espaços 

A partir disso, a psicologia precisa se posicionar diante da política como a do PSE e 

compreender sua ação e as consequências dela de forma ampla, acolhendo como público o 

sujeito singular e a vulnerabilidade no contexto social em que está inserido, junto com seus 

recursos simbólicos e afetivos, desenvolvendo praticas que contemplem e discuta as 

necessidades e os problemas escolares como remanescentes de cenários sócio-histórico-

culturais, psicogenéticos e políticos. Isso pode se dar a partir de um encontro entre a saúde 

coletiva, a psicologia social e a educação, não ficando mais limitado ao diagnóstico e 

enfatizando a importância da transdisciplinaridade como intersecções necessárias para a 

compreensão das condições biopsicossociais do aluno. Deve-se, assim, transcender seu olhar 

crítico sobre o objeto de estudo - o fenômeno psicossocial presente nas relações escolares, 

contribuindo para o desenvolvimento de uma ação interdisciplinar, e permitindo efetuar uma 

leitura mais completa e integral do ser humano. 
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6 EXPERIÊNCIA NO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

 

           Como estagiária de psicologia na Rede Pública de saúde de Volta Redonda-RJ, pude 

por meio da minha inserção em uma unidade básica de saúde, elaborar um projeto utilizando 

o PSE como ferramenta de ação para trabalhar com crianças e adolescentes estudantes da rede 

pública de educação. Assim, inserida no serviço como estagiária pude experienciar por 

aproximadamente 18 meses, diversas situações que me deram capacidade de analisar 

criticamente os processos de trabalho de um profissional de psicologia dentro de uma política 

pública que visa a garantia de direitos de crianças e adolescentes, como o Programa Saúde na 

Escola. 

           A construção do projeto de estágio se deu com plena compreensão do ambiente escolar 

como um campo de atuação riquíssimo para o cuidado psicossocial de crianças e adolescente, 

tendo em vista também a necessidade de inúmeras melhorias que refletiriam diretamente nos 

processos de aprendizagem e nos espaços sociais desses estudantes. Assim, ele foi elaborado 

buscando um encontro entre teoria e práticas psis que exigiria uma articulação com outros 

dispositivos que permeiam o adolescente, no intuito de transformar os processos vivenciados 

na escola em dispositivos analíticos daquele espaço de ensino.  

           Minha inserção, tanto na Unidade Básica de Saúde, quanto no espaço escolar, foi 

recebida com forte entusiasmo pelos funcionários de ambas instituições muito por conta da 

alta demanda por saúde mental dessas locais. Expectativa essa que por si só já carregava 

consigo uma pré-interpretação do que seria meu trabalho ali.  

           Apesar da inerente relação entre saúde e educação por possuírem um público em 

comum que se beneficiaria com um trabalho intersetorial entre Unidade Básica de Saúde e a 

escola, durante minhas primeiras ações nos espaços de estágio, as propostas de ambas as 

instituições eram marcadas por uma aparente divergência. A escola pretendia garantir 

atendimento médico e psicológico aos alunos, por entender que fatores bio e/ou psicológicos 

seriam os responsáveis dos problemas de aprendizagem, a proposta de ação levada por mim 

tinha como via de ação implementar estratégias que envolvessem funcionários e alunos a da 

escola, deslocando a ênfase da consulta individual para práticas educativas coletivas, por 

entender que os fatores apresentando uma compreensão sobre os problemas de queixa escolar 

que não necessariamente dizia a respeito de questões orgânicos ou psicológicas. 

Esse aspecto de compreensão sobre o que seria o trabalho com Psicologia dentro do 

espaço escolar acabou por pré-estabelecer um espaço de atuação para o meu trabalho, assim 
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como qual seriam os "atendidos" por mim. Percebia-se uma expectativa de rendimento e 

conduta sobre os alunos tidos como “inadequados” para a realidade e os modos como se 

trabalhavam. Era um frequente posicionamento por parte da escola na busca da solução 

imediata das inúmeras questões urgentes a serem resolvidas, sendo que o projeto necessitava 

de uma abordagem a médio e longo prazo. E assim, tive como primeira ação, e um dos grande 

desafio nesse estágio, a negação desse espaço que me era ofertado e havia sido construído por 

uma compreensão tradicionalista sobre o profissional de psicologia, a fim de,através de novas 

propostas de execução, possibilitar o reconhecimento por parte dos demais trabalhadores de  

novos espaços  de atuação para psicólogos, onde tanto o desenvolvimento na atuação da área 

clínica, quanto da área social, objetos tradicionalmente fragmentados na formação, eram 

necessárias para o enfrentamento da complexidade própria de nossa sociedade, 

contemporânea e desigual. 

Juntamente com a equipe de saúde da Unidade Básica, vislumbramos estratégia que 

pudesse ser além da simples prestação de serviços de saúde, mas que sim produzisse uma 

postura de co-responsabilização por parte dos profissionais da escola em relação ao processo 

de trabalho do programa PSE, que tem em sua diretriz a proposta da intersetorialidade. Fazer 

essa aproximação entre corpo docente e unidade básica, se tornou muito custoso justamente 

pela não compreensão de muitos funcionários de que a de se discutir saúde biopsicossocial na 

escola, também era trabalho deles. Muitos professores ali não possuíram expectativas quanto 

às possibilidades transformadoras do próprio trabalho isso em conjunto com o ritmo e 

condições das rotinas de trabalho, funcionava frequentemente como complicador para a 

reinvenção de alternativas de atuação fora das prescrições tradicionais.  

Na busca pelo estabelecimento de parcerias, diversas ações no espaço escolar foram 

propostas se baseando, inclusive, nas demandas apresentadas pelos próprios professores e 

funcionários que eram acolhidas, mas recebidas e analisadas de forma mais aprofundada e 

sendo problematizada para que servissem como analisadoras do espaço escolar, e não como 

ferramenta para a patologização dos problemas escolares. O dispositivo de grupo foi utilizado 

em algumas abordagens, composto de forma multidisciplinar onde foi possível levar para 

dentro da Escola uma equipe de saúde com medico, Agente de saúde, gerente, e eu quanto 

estagiária de psicologia, a fim de   discutir tanto as questões aprendizagem, quanto outras 

dificuldades da Escola e da vida social daqueles adolescentes. Afim de trazer para dentro 

desse espaço, para todos os envolvidos na formação, discussões continuadas onde 

aprendíamos na medida em que ensinávamos. Assim, o PSE, além de um projeto que se 

reforça em comunidade, reforçar também a educação em saúde dos profissionais envolvidos. 
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           O trabalho em grupo favoreceu que as crianças pudessem pensar, falar e operar sobre 

suas dificuldades e potencialidades não só na escola como em outros espaços da vida em 

encontro com depoimentos de alguns profissionais sobre os anseios e prioridades da escola. 

Além de possibilitar surgimento de questões analisadoras, a partir dos efeitos do dispositivo. 

           Segundo Afonso (2002), a metodologia da Oficina de Dinâmica de Grupo tem 

potencialidades terapêuticas e pedagógicas, pois facilita a elaboração de questões subjetivas, 

interpessoais e sociais e ainda, deslancha um processo de aprendizagem, a partir da reflexão 

sobre a experiência, possibilitando ao sujeito elaboração do conhecimento sobre o mundo e 

dele no mundo, ou seja, do conhecimento sobre si mesmo.  

           Partindo do ponto de vista de que a escola não é isolada da sociedade, analisamos as 

observações feitas com um pouco mais de cuidado, assim, as demandas de queixa escolar 

como fracasso e indisciplina, eram trabalhados a partir de uma perspectiva psicossocial, 

buscando implicar no processo, não apenas as crianças alvo das queixas, mas também os 

outros agentes da instituição educativa. O desinteresse e indisciplina dos alunos é algo real, 

porém deve ser encarado de uma maneira cautelosa, tendo em que aqueles que de alguma 

forma não se "adaptam" não necessariamente são culpados por isso, pois inúmeros fatores 

externos a ele podem influir em sua trajetória escolar, principalmente os que se encontram em 

maior condição de vulnerabilidade social. E apesar das dificuldades escolares de em alguns 

alunos, é importante derrubar as barreiras das relações institucionais e pessoais, que 

produziam o fracasso escolar destas crianças. 

           Nessa proposta de trabalho, dentro de um processo coletivo os atores entre 

profissionais e usuários de saúde e educação, são considerados e convocados a assumir o 

papel como os mais capazes de instruir e esclarecer onde estão os verdadeiros problemas.  

Foucault nos lembra que eles não precisam “que os ajudemos a ‘tomar consciência’”, pois “a 

consciência está ali” (2003, p. 4); eles são os sujeitos da própria experiência e com certa 

assessoria saberão, com clareza, construir o desenho de seus próprios problemas e o arsenal 

de instrumentos para uma “ação possível” (p. 6). O que é preciso nesses casos é transformar a 

experiência pessoal em um saber político e coletivo capaz de promover mudanças, afinal, 

quem sofre sabe melhor que ninguém qual é a face concreta do intolerável. Foucault 

considerava o interventor como “um relé para os grupos” se autonomizarem (2003, p. 7); 

essencial para fazer um circuito funcionar, mas que opera a partir das condições dadas pelo 

próprio circuito ou fazendo conexões com outros circuitos. 

           Com todas as experiências vividas durante o estágio, foi possível destacar conceitos 

básicos e características específicas da atuação do profissional de psicologia no serviço 
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público de saúde, a questão da intersetorialidade e da integralidade precisam ser trabalhas 

como princípios que de fato são. Minha formação contribuiu para um posicionamento crítico 

e consciente da função social que a psicologia exerce dentro da saúde pública, possibilitando 

exercer uma ação psicossocial no espaço de trabalho tanto em um caráter clinico como 

institucional, de maneira que o corpo estudantil e de saúde constituíssem em conjunto 

estratégias de cuidado e atenção à saúde.  

Nesses meses de atuação como estagiária foram diversas situações vividas, inúmeras 

dificuldades que, muitas vezes, embargaram todo um trabalho construído exigindo dos 

profissionais envolvidos constante reorganização das estratégias de ações. Porém, ao 

vislumbre de um resultado, importante mencionar a parceria e as articulações em rede de 

ações e cuidados que puderam mudar pensamentos e conceitos já formados sobre os processos 

educacionais, ao se fazer ser compreendido em seu campo de atuação em conjunto com a 

política defendida - elemento que motiva e revigora a luta pela afirmação da psicologia como 

ferramenta social em busca da garantia de direitos humanos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de todas essas questões levantadas no Trabalho, podemos concluir que a 

adolescência precisa ser analisada a partir de sua condição concreta, tendo suas características 

sociais e históricas consideradas ao se fazer qualquer análise sobre a sua condição. Além de 

estar em constante mutação, diretamente influenciada pelo seu meio, sua cultura, sua história 

e as questões que atravessam e constituem a compreensão sobre a infância e adolescente que 

determinam muito a condição atual de adolescente no Brasil. 

As políticas de atenção à infância e adolescência foram se constituindo ao longo da 

história passando por regimes de estrita opressão do Estado através da imposição de um 

modelo que reduzia a criança e adolescentes a meros objetos da ação estatal, não se 

reconhecendo dessa forma nenhum direito a eles. Passando por lutas populares junto a 

redemocratização do país que mais tarde vieram a resultar em novos horizontes para a 

garantia de direitos de crianças e adolescentes através da promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil.Cabe destacar o artigo 227 da referida Constituição, 

resultando mais tarde no Estatuto da Criança e do Adolescente, que representou uma síntese 

da discussão nacional em torno das políticas públicas para a infância e adolescência, gerando 

direitos e obrigações jurídicas, transferindo para a sociedade, para a família e para o poder 

público a responsabilidade de Proteção Integral sobre esses jovens  mantendo-os a salvo de 

toda e qualquer negligência, discriminação, violência, crueldade, opressão e exploração. O 

estatuto passa a garantir o direito à uma vida com dignidade, livre da opressão, e que 

contemple todos os direitos fundamental 

As exigências do Estatuto da Criança e do Adolescente obrigam o conjunto da política 

e da organização social a transformar suas ações, a revisar prioridades políticas e de 

investimentos em prol da construção de um modelo de sociedade favorável ao 

desenvolvimento dos indivíduos. Porém, apesar das enormes conquistas, muitas crianças e 

adolescentes brasileiros ainda não acessam direitos básicos e para incluí-los é necessária a 

adoção de políticas públicas com trabalho de profissionais de vários setores para que se 

alcance todos os sujeitos, principalmente os que se encontram em grave estado de 

vulnerabilidade e risco, , a partir de parcerias e fortalecendo assim as ações afirmativas. A 

escola é, pois,grande aliada por se tratar de uma das instituições privilegiadas sendo o setor  

que melhor pode contribuir com a elaboração de projetos para a promoção da garantia de 
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direitos das crianças e adolescentes, visto esse privilégio populacional e contando ainda com o 

benefício de existir no território de seus usuários. 

Esse espaço além de carregar consigo a dicotomia de uma potência de ação, ao mesmo 

tempo pode também se colocar como grande reprodutor de violências institucional, através do 

não reconhecimento de ações que afligem direta e indiretamente crianças e adolescentes nas 

escolas. Importante que essa instituição não se refira unicamente ao processo cognitivo de 

ensino e aprendizagem, mas reflita sobre toda uma estrutura social e política que repercute na 

vida dos adolescentes, como por exemplo, a violência, o racismo, a pobreza, etc. 

A compreensão de que a garantia do direito educacional se relaciona diretamente à 

garantia dos demais direitos sociais desse grupo da população e se faz primordial para que se 

desenvolvam parcerias com outros setores que buscam o mesmo objetivo de garantir direitos a 

essa população. Por essa compreensão em entender o estreito vínculo entre a produção do 

conhecimento e um viver saudável, que se deu a constituição Programa Saúde na Escola 

(PSE), afim de fortalecimento da relação entre as redes de saúde e educação e motivam a 

comunicação entre elas, se propõe a contribuir para a construção de uma escola compreendida 

enquanto um espaço amplo, cenário não somente do processo de ensino aprendizagem, mas 

de relações sociais que interferem diretamente na produção social da saúde ,constituindo uma 

rede visando o desenvolvimento social, considerando o cidadão na sua totalidade. 

Diante dessas parcerias a fim de se escrever novos caminhos possíveis para crianças e 

adolescentes brasileiros, a psicologia, a partir de uma análise da psicossocial, é chamada a 

participar das discussões e compor sobre políticas públicas que abrangem saúde e educação, 

por conter a marca da coletividade, em conjunto com os aspectos contextuais e de alteridade. 

A mudança de postura na prática do psicólogo, desenvolvimento de uma posição ética e 

política, é, assim, uma das características necessárias para a sustentação do projeto do SUS e 

de todo o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes. Desse modo, novos 

questionamentos são promovidos e impões alterações tanto na atuação quanto na formação 

dos psicólogos.  

A partir disso, a psicologia precisa se posicionar diante da política, porém, para isso, é 

necessário que ela se reconfigure diante de um lugar erroneamente destinado para ela em 

virtude de sua constituição histórica como profissão que visa à adaptação dos indivíduos 

(elemento presente na imagem social da profissão), desenvolvendo práticas que contemplem e 

discutam as necessidades e os problemas escolares como remanescentes de cenários sócio-
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histórico-culturais, psicogenéticos e políticos. Isso pode se dar a partir de um encontro entre a 

saúde coletiva, a psicologia social e a educação, não ficando mais limitado ao diagnóstico e 

intervenção meramente curativa.  

Assim, um novo espaço de trabalho tem sido ocupado por psicólogos junto ao setor 

público e mesmo em organizações não-governamentais. Em geral, como ocorreu na 

experiência analisada na saúde pública, espera-se dos profissionais nesses novos espaços de 

atuação, o desenvolvimento de habilidades tanto da área clínica, quanto da área social 

Historicamente, a formação em psicologia tratou da diversidade inerente a nosso 

campo de modo a segmentar e compartimentalizar teorias e métodos, diferentes áreas de 

atuação, diferentes abordagens. Os cursos tendiam a uma formação setorizada, enfatizando 

mais os antagonismos que as possibilidades de conexão, o que ainda não foi superado por 

completo. Cumpre aqui enfatizar a importância de entendermos os currículos dos cursos como 

um conjunto de experiências oferecidas ao estudante visando sua formação. Um grande 

desafio a ser superado para o exercício compromissado social e eticamente de nossa profissão 

é o de estabelecer uma formação em psicologia que aborde essas discussões e preparem seus 

profissionais para atuar em um espaço que vá além do caráter unicamente clínico tradicional, 

elemento necessário para o enfrentamento da complexidade própria de nossa sociedade, seja 

na escola, em um CAPS, UBS, ou em qualquer serviço público, é necessário uma formação 

psi que vá ao encontro das necessidades de sua população e saiba reconhecer suas 

vulnerabilidades e equidades no acolhimento. Entre outros desafios para o campo, se encontra 

a superação dessa compreensão da função da psicologia, tanto para os profissionais da área 

quanto para as outras áreas, a fim de garantir assim esses espaços para uma ação clínica 

voltada para o coletivo. Impõem-se, assim, a mudança da prática psi para a construção de um 

novo papel social da psicologia nas políticas públicas, constituindo-se em uma profissão 

promotora da garantia de direito que se referencia a partir dessa perspectiva de um 

compromisso ético-politico. 

Assim, políticas públicas como as do PSE podem exercer sua função com mais 

resolutividade e crianças e adolescentes histórica e socialmente preteridos de um lugar de 

sujeito na sociedade, principalmente os em uma condição mais de vulnerabilidade, poderão 

ter acesso a uma condição de saúde biopsicossocial que os permita se posicionar de forma 

crítica  e consciente perante ao mundo 
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