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Demandas que entrelaçam os setores 
 

• ECA, Educação, PNAS, SUS 

• Violação de Direitos e Medidas 
Protetivas/Socioeducativas 

• Denúncias ao CT feitas pela escola e outros 
setores 

• Fracasso Escolar  

• “negligência” 

• Vulnerabilidade e Risco Social 

 



• Caráter da Queixa Escolar 

• Encaminhamentos, em boa parte, têm na 
relação com a educação sua origem, seja pela 
não efetivação do direito à educação, 
traduzido em faltas escolares, seja pelas 
queixas da escola feitas aquele órgão, sobre 
crianças e adolescentes. 

Demandas que entrelaçam os setores 
 



Estudos sobre conselho tutelar e 
escola 

• evasão escolar 

• rebeldia, indisciplina e outros comportamentos tidos 
como inadequados, além de casos de dificuldades de 
aprendizagem 

• discriminação dos alunos pobres e “fracos” por parte 
dos professores, não aceitação de matrículas, devido 
a informações obtidas junto a escolas anteriores, que 
tornam a imagem do adolescente negativa; 
incompreensão do cotidiano dos alunos e reais 
necessidades das famílias por parte dos professores.  

 

 



Os encaminhamentos 

• Neurologista 

• Psiquiatra 

• Institucionalização 

• CRAS  



A história da Legislação e Assistência à 
infância 

• Direito da criança e do adolescente e 
desenvolvimento da nação – história de controle 
social  na legislação e na assistência à infância  
(RIZZINI & PILOTTI, 2009) 

• pano de fundo : relações determinadas pelo 
modo de produção capitalista. 

• leis para superar os processos de injustiça e 
desigualdade, mas que, por si só, não atingem 
seus objetivos a medida em que também 
apresentam contradições e direcionamentos 
liberais, podendo assumir um caráter ideológico 
 



Higienismo 

• Trata-se de ideias que tem como base problemas 
sanitários decorrentes do processo de 
industrialização e urbanização em diversos 
países, e objetivam a prevenção de diversas 
doenças, estendendo-se ao campo da  saúde 
mental no sentido de um trabalho defensivo 
contra as degenerações de ordem psíquica, por 
meio da profilaxia mental, e também 
“procurando preparar o equilíbrio de adaptação 
entre a mentalidade individual e o meio físico e 
social” 



Considerações sobre saúde mental 
infanto-juvenil e a justiça 

• Histórico de avanços da reforma psiquiátrica 
no trabalho com adultos, mas crianças e 
adolescentes relegados a segundo plano 

• Trata-se de uma “clínica nova” 

• Pensamento prevalente de “consertar a 
criança defeituosa” ao invés da inclusão da 
diferença 

• Entrada no sistema de justiça pelas vias do ato 
infracional ou pela queixa escolar 

 



Considerações sobre saúde mental 
infanto-juvenil e a justiça 

• crescente utilização dos temas da saúde mental 
sob perspectiva criminológica ou de defesa social 

• controle social dos adolescentes revestido de 
crescentes processos de psiquiatrização: 
aumento da internação psiquiátrica de 
adolescentes por mandado judicial  

• acentuada presença de quadros relativos à 
distúrbios de conduta 

• ordem judicial com função dúbia: estratégia de 
acesso para jovens ao serviço de saúde X punição 



Considerações sobre saúde mental 
infanto-juvenil e a justiça 

• “Justiça Terapêutica�”: modelo de atendimento 
compulsório em que o adolescente, para 
cumprir a sanção pela sua transgressão, fica 
sujeito a tratamento imposto como dever e 
não como um direito à saúde.  

• contenção química 

• delicada relação entre medidas de proteção 
e/ou socioeducativas 



“Qual é o problema em medicalizar e patologizar a 
infância e a adolescência, se de fato os resultados 
desejados são obtidos rapidamente? Os pequenos 

ficam mais calmos, e os maiores são contidos. A 
escola não se revê como instituição de ensino e a 

família permanece em suposta harmonia, livre dos 
comportamentos transgressores dos filhos. Enfim, 
toda a sociedade agradece, os jovens doentes são 
excluídos e nós, adultos, não precisamos mais nos 

preocupar com eles. Mantêm-se a dinâmica e o 
funcionamento social prescrito pelas normas 

vigentes” (CORREA, 2010). 



Lógica da patologização 

• O doente é tão somente a própria criança, 
com pouca ou nenhuma responsabilização do 
adulto/educador.  

• Não se incluem, para efeitos de um 
diagnóstico preciso, outros atores e grupos 
nos quais esta criança/adolescente está 
inserida.  



Lógica da patologização 

• Assimilação pelo discurso (psico)pedagógico 
vigente  

• Visão psicologizante: falta de limites e de um 
“pai forte”  

• Acirramento do precoceito 

• Grande contingente de crianças que são 
encaminhadas às UBS pelas escolas “é um dos 
desvios do rumo à desinstitucionalização do 
doente mental” (BOARINI, 2000) 



Lógica da patologização 

• interessa aos sistemas de poder/saber 
produzir o estereótipo da criança doente 

• Favorecimento da inserção dos fármacos no 
cotidiano 



O que dizem os Princípios das Políticas 

• Atuação Sobre a Demanda (?) 

• A noção de Integralidade: sujeito em sua 
totalidade; todos os determinantes  

• Intersetorialidade X encaminhamentos 

 

 



A lógica dos experts 

•  fragmentação do sujeito;  

• relações de poder;  

• Destituição do sujeito e da família de seus 
saber  

• Normatização de comportamentos esperados 

• Psicologia e Medicina 

 



O “problema” do diagnóstico 

• cristalização do sujeito em uma posição de 
"doente" ou de um "futuro marginal“ 

• Exclusão do sujeito em detrimento da inclusão 
do diagnóstico 

• A queixa escolar como fundante do transtorno: 
agressividade e “dificuldade de socialização” 

• Diagnósticos realizados em tenra idade e em 
número elevado 

• Aumento do transtorno ou da patologização? 

 



O “problema” do diagnóstico 

• Saber dos experts como instrumento de ordem e 
regulação de conflitos sociais (BAREMBLITT) 

• Histórico da psiquitria: asilamento, medicalização 
social 

• Cultura discriminatória que segrega e violenta os 
diferentes 

• Construção do estatuto do doente mental e 
disciplinarização dos corpos (FOUCAULT) 

• Saúde-doença como processo  sócio-
historicamente determinado 



As consequências  

• Medo da criança/adolescente após o diagnóstico 
não é incomum (ainda que a criança tenha 
apenas 06 anos de idade) 

• Espera-se que a criança haja de forma agressiva e 
impulsiva 

• Desejo de livrar-se do “problemático” ao final do 
ano 

• A dinâmica escolar é internalizada e agrava 
comportamentos: atuações reativas ao processo 
de exclusão 

 



As consequências 

• Transferências de escola: na “mala” está o 
histórico de “maus” comportamentos e o 
diagnóstico 

• Estratégias encontradas: elogiar comportamentos 
"socializados", reafirmar e "trabalhar" 
(magicamente) a auto-estima, até  que a criança 
esteja "adaptada“ 

• Resultado: fracasso, que é justificado pela 
gravidade do problema do indivíduo 

• Cansaço da família diante da demanda de 
“resolver” o problema 
 



As consequências 

• ratificação diária de que se tornará um 
"marginal".  

• Rótulos: indivíduo-problema e família 
negligente 

• Entrada da “família desestruturada” no 
processo de exclusão pela “criminalização”  



As “verdades” produzidas 

• A família “desestruturada” 

• História da legislação de da assistência à 
infância no Brasil marcada pelo Higienismo e 
Higiene Mental 

• Culpabilização e Patologização = 
Medicalização e Judicialização  

• PSICOLOGIA E MEDICINA A SERVIÇO DE 
QUE(M)? 

 



“A família não adere” 

• Que família é essa? 

• Que serviços tem sido elaborados pelos 
experts para essa família? 

• O que se espera dessa família? 

• As propostas de intervenção estão a serviço 
de que(m)? 



Para reflexão 

• Houve a superação da cultura manicomial, apesar 
da reforma  psiquíátrica e dos CAPS?  

• efeito do processo de segregação pautado na 
certeza que advém de um diagnóstico ainda em 
idade escolar  

• Nessa idade a estrutura se encontra indefinida, 
ainda bordeja as estruturas clínicas de neurose, 
psicose e perversão. 

• Atuações são pedidos de socorro 
• Necessidade de “descolar” o sujeito da posição 

de assujeitamento 
 



Para reflexão 

• Incluir necessariamente a família para possibilitar 
o luto da criança idealizada x criança real 

• Aprender a lidar com a linguagem diferenciada da 
criança/adolescente 

• Necessidade de interdisciplinaridade 

• Buscar a capacidade de resposta do sujeito e não 
responder ao apelo social e localizá-lo na 
impotência e na falha 

• Necessidade de um olhar que não seja tecnicista  

 



Para reflexão 

• proposta de atendimento em que a instituição 
escolar é incluída 

• ótica da patologização deve ser questionada 
através de estratégias que buscam dar voz a 
todos os envolvidos, transformando-os em 
sujeitos 
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