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ATA COM PARECER DA MONOGRAFIA DE FINAL DE CURSO DE LAYRA 

MARIANE DE SOUSA CARVALHO, ALUNA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

PSICOLOGIA, TITULAÇÃO BACHAREL, DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE DE VOLTA REDONDA 

 

Aos catorze dias do mês de dezembro de 2018, às  11 horas, apresentou-se o parecer da 

monografia de Layra Mariane de Sousa Carvalho, intitulada “O cuidado ao adolescente na 

Atenção Básica: articulação entre psicologia, saúde e e ducação”. Como orientador da 

referida Monografia, o (a) Prof. Dr. Ricardo Sparapan Pena, registra a Banca Avaliadora e 

parecerista composta por: Profª. Drª. Nancy Lamenza Sholl da Silva e Prof. Dr. Roberto de 

Oliveira Preu. Após leitura e avaliação, os pareceristas consideraram o trabalho aprovado, com o 

seguinte parecer:  

Profª. Drª. Nancy Lamenza Sholl da Silva: Neste trabalho, coloca-se como problema o 

desenvolvimento da Política de Saúde na escola, evidenciando a dificuldade de integrar as 

práticas de cuidado pelas UBSF às demandas que se apresentam na escola. O objetivo é analisar 

as possibilidades e desafios de uma clínica ampliada e compartilhada com o atendimento integral 

da população infanto-juvenil. Acredita-se que uma articulação da rede intersetorial e a 

efetividade do trabalho na atenção primária à saúde poderão contribuir para a redução de agravos 

e prejuízos na vida adulta. Propõem-se como metodologia uma revisão bibliográfica associada às 

reflexões junto a UBS/Estágio. Tendo feito estas considerações, apresento algumas contribuições 

para o trabalho: 1) A revisão bibliográfica foi mais efetiva do que as relações estabelecidas entre 

a bibliografia e o estágio. A apresentação do estágio veio um pouco “contaminada” pela 

percepção e avaliação da “impossibilidade” de um trabalho, dificultando a descrição do que 

aconteceu e a produção de uma análise que tensionasse mais o real e o prescrito, o imaginado e o 

realizado, o desejado e o possível. Nesse sentido, a relação com a bibliografia, em certa medida 

foi utilizada para confirmar o percebido e o sabido, ao invés de proporcionar abrir brechas para 

os sentidos criados; 2) As reflexões sobre o estágio mereceriam uma análise de implicação. As 

informações apresentadas foram reduzidas e um pouco imprecisas. Sabe-se que o estágio não era 

o foco do trabalho, mas atravessou a discussão todo o tempo, não ficando muito claro o diálogo 

estabelecido entre bibliografia e campo de estágio. Nesse sentido, gostaria de trazer algumas 

questões: Em que medida as dificuldades entre UBS e Escola, para a construção de uma clínica 

ampliada e de uma rede intersetorial não estão relacionadas também com o lugar de onde se fala? 

Não seria relevante considerar que do ponto de vista do estagiário, como um profissional 

fronteiriço e de passagem, as dificuldades estariam relacionadas com o aprendizado do manejo 

entre o “conhecimento” e o “processo de trabalho”? Ou seja, em que medida o estagiário fala 

mais como estudante/estudioso do assunto e menos das dificuldades e possibilidades do processo 

de trabalho? Poderíamos levantar a hipótese de que um trabalhador fala a partir do seu processo 

de trabalho para, a posteriori, discutir, pensar e se apropriar das diretrizes, portarias e referências 

teóricas; e um estagiário-aluno fala do que sabe para se permitir fazer o que pode, ou instaurar o 

possível; 3) A autora afirma que as vivências com adolescentes no espaço escolar são pouco 

acolhidas nas agendas tanto dos educadores como dos profissionais de saúde. Aqui talvez fosse 

importante perguntar, não afirmar. Poderíamos perguntar: Ao trabalhar a demanda denominada 

do adolescente, a mesma é compreendida como vivências com os adolescentes ou dos 
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adolescentes? O com, inclui outros atores na cena e nas narrativas sobre as adolescências, 

narrativas que podem ser trabalhadas para evidenciar o que enunciam ou não sobre a 

adolescência. Este seria o contexto no qual muitos autores definem como a passagem do 

adolescente como objeto de direitos para sujeito de direitos. Assim como, possibilita trabalhar 

com a ideia de sujeitos produtores de conhecimento de si e sobre saúde; 4) Qual seria a relação e 

a diferença entre um modelo tradicional da psicologia e o acolhimento. Este a priori aparece no 

texto, porém, não é desenvolvido. Acredito que esta diferença também produz compreensões e 

reflexões diferenciadas sobre o problema levantado. Principalmente no que diz respeito ao 

manejo e compreensão da demanda; 5) A autora afirma de forma muito categórica que não existe 

espaço social que acolha os aspectos relacionados à vida afetiva e à sexualidade dos adolescentes 

na relação escola/UBS a partir de uma experiência de campo e revisão bibliográfica. Acho que 

seria mais interessante investigar as nuances da discussão, as diferentes estratégias, visíveis e 

invisíveis, oficiais e marginais, para que a análise não caia numa crítica a uma visão hegemônica 

e homogeinizadora do campo. A bibliografia sugere, como a autora salienta, que em diferentes 

nações existe o "sintoma" da discrepância entre a necessidade de cuidado em saúde mental para 

o público infanto-juvenil e a oferta de serviços aptos para responder a essa demanda. O que 

significa e discrepância a nível internacional? Ausência de narrativas sobre a infância e 

adolescência no campo da saúde mental? Quem fala sobre a infância e a adolescência? o que se 

faz em nome da infância e adolescência? Quem tem feito? Quem está fora e quem está dentro 

deste cenário? Estas perguntas vão de encontro as informações sobre as dificuldades da 

construção intersetorial no campo infanto-juvenil, principalmente pela escassez de estudos 

rigorosos e abrangentes e epidemiologias consistentes. Como ter uma avaliação fidedigna sem 

esses dados? Porque no campo da saúde mental, inclusiva no campo da reforma psiquiátrica, a 

questão da infância e adolescência foi tardiamente incluída? Será que o fato da intersetorialidade 

exigir que se transcenda à área da saúde, e requerer a articulação com o desenvolvimento social e 

a diminuição da exclusão social não gera mais narrativas e ações de uma ordem política, ou uma 

política da ordem (familiar??), do que a construção e implementação de um paradigma de saúde 

ou competência profissional? A questão das drogas licitas e ilícitas seria um analisador da 

ausência de pesquisa epidemiológica, mas não medicamentosa. Parece que as pesquisas e 

políticas farmacológicas/medicamentosas têm sido mais efetivas na ingerência da produção de 

narrativas e intervenções sobre a adolescência. Não podemos ficar a reboque dessa discussão, 

mesmo que seja pela via da medicalização. Precisamos mapear e cartografar outras grafias e 

experiências. Por isso, a importância das nuances numa análise; 6) Seria importante considerar 

que a escola não é um fato natural, assim como não o é a família. Mesmo percebendo que estas 

instituições cumprem um papel significativo no processo de socialização. Torna-se necessário 

pensar que a escola para muitos é um lugar de produção de fracasso e da reprodução de uma 

inferioridade ou de um sentimento de "fora do lugar". Assim como, a família tem que ser 

relacionada às experiências comunitárias e territoriais. Percebemos isso, quando evidenciamos o 

papel da igreja, do tráfico e das amizades na construção de redes de apoio e cuidado nos 

territórios marcados pela vulnerabilidade e precariedade; 7) Por último, é importante ressaltar a 

colocação pertinente sobre como a atenção/cuidado deve ir além da simples transmissão de 

informação, principalmente considerando as diretrizes que orientam a atenção primária à saúde. 

Esta consideração final do trabalho reforça a compreensão de que qualquer trabalho referendado 
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na saúde deve ser feito com, não por ou sobre o usuário, afinal isto é o que deveria significar 

acesso e direito à saúde. Feitas estas considerações, qualifico o trabalho de conclusão do curso de 

graduação em psicologia apresentado pela aluna Layra com nota 8,0 (oito). Prof. Dr. Roberto de 

Oliveira Preu: O Trabalho de Conclusão de Curso de Layra intitulado "O CUIDADO AO 

ADOLESCENTE NA ATENÇÃO BÁSICA: ARTICULAÇÃO ENTRE SAÚDE, 

PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO" traz a cena um importante debate sobre o contexto da atenção à 

saúde mental na adolescência. Vivemos um tempo de profunda medicalização da vida, o que 

atravessa todo cenário de nossas atividades cotidianas. Essa medicalização implica um processo 

de adoecimento que perpassa todas as fases da nossa vida. O destaque dado à adolescência, nesse 

contexto, se revela importante, uma vez que, no que tange à saúde mental, trata-se de um grupo 

extremamente vulnerável e pouco assistido. O texto aponta como que, por diversas vias, a saúde 

mental do adolescente pode ser afetada. Principalmente em relação às poucas expectativas 

geradas pela escola e as muitas frustrações previstas no mundo do trabalho. Tratar da saúde 

mental na atenção básica é assunto de elevada importância, quanto mais quando se aponta para 

um grupo vulnerável pouco discutido. O Texto de Layra é seguro de si, bem escrito e apresenta 

um encadeamento correto. Apresenta uma contextualização histórica, uma descrição bem feita da 

rede de saúde e uma conclusão bem acabada que ressalta a importância do tema. Dada a 

relevância do tema e a correção do texto, recomenda-se a aprovação com nota 10,0. Nota final: 

9,0 (nove). 

 

 

 

Volta Redonda, 14 de dezembro de 2018. 
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