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Apresentação
É com satisfação e orgulho que o Conselho Federal de Psicologia entrega essa publicação aos profissionais de Psicologia
e outros interessados que atuam na área da saúde e que se dedicam ao trabalho com jovens.
O Conselho Federal de Psicologia, a convite do Ministério da Saúde, dedicou-se à elaboração desta cartilha, visando à
atualização dos psicólogos que trabalham com a população adolescente no Brasil. Aceitamos esse convite por considerarmos de
fundamental importância contribuir para uma atuação profissional cada vez mais qualificada e comprometida com as transformações sociais necessárias ao país.
A adolescência hoje, no Brasil, carrega o estigma da violência e da impunidade, quando, na verdade, trata-se do oposto:
os jovens são, de longe, as maiores vítimas da violência, muitas vezes chegando à morte, em decorrência de uma sociedade que os
exclui de todas as formas.
Buscamos profissionais que, em universidades, se dedicavam e se dedicam ao estudo da juventude e da adolescência,
em diferentes abordagens e áreas. Fizemos nossa busca pelos grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, o que nos garantiria a
qualidade e atualidade dos conteúdos que se consolidariam na publicação. A PUCSP, a UERJ, a UFMS e a UFRGS estiveram,
assim, compondo o grupo de trabalho que produziu esta cartilha que, com certeza, contribuirá para o trabalho daqueles que, no seu
dia a dia profissional contribuem, a partir da Psicologia, para a promoção da saúde dos jovens da sociedade brasileira.
Esperamos que nossa colaboração possa ser útil, proporcionando reflexões, novas idéias e debates, reforçando uma
prática psicológica que respeite o adolescente em sua subjetividade e diferenças de etnia, de gênero e de classe social, e exigindo o
cumprimento integral do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), especialmente no que tange à prioridade absoluta na
implementação de política sociais públicas inclusivas.
Estamos convictos da necessidade de construir um futuro mais humano, generoso, solidário e de inclusão para nossos
adolescentes. A Psicologia e os psicólogos têm um papel importante a cumprir nessa construção.
Brasília, Maio de 2002.

Ana Mercês Bahia Bock
Presidente do CFP – gestão 1998-2001

Odair Furtado
Presidente do CFP – gestão 2001-2004
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Apresentação

O Conselho Federal de Psicologia assinou convênio com a Área Técnica de Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem
(ASAJ) do Ministério da Saúde, com a finalidade de desenvolver um trabalho de atualização em saúde dos adolescentes brasileiros
para psicólogos que trabalham diretamente com esse segmento da população.
Este trabalho visa a qualificar os psicólogos que atuam na saúde, preparando-os para prestar a assistência básica à população de adolescentes. Através deste trabalho, poderá ser possível desconstruir mitos de que atender adolescentes é trabalhoso e
complexo. Com profissionais qualificados e sensibilizados que saibam acolher os adolescentes, torna-se possível construir uma
agenda de promoção de saúde com essa população.
A atualização dos profissionais de Psicologia se fará através da distribuição deste material. Convênios semelhantes e com
a mesma filosofia de trabalho foram celebrados com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), com a Sociedade Brasileira de
Ginecologia e Obstetrícia (FREBASGO) e com a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn). Com o envolvimento dessas
entidades, a ASAJ sugeriu que, quando possível, atividades pudessem ser feitas em parceria entre as sociedades.
Qualificando melhor a base de sustentação da atenção à adolescência e aumentando o número de profissionais sensibilizados, a ASAJ prevê a melhoria da assistência à saúde dos adolescentes brasileiros, porque “promover o desenvolvimento saudável da
juventude é um dos mais importantes investimentos que uma sociedade pode fazer. É preciso entender que o jovem não é um
problema, mas solução. O preço social e econômico a pagar, quando uma nação deixa de fazê-lo, é muito alto” ( Saúde e Desenvolvimento da Juventude Brasileira - Construindo uma Agenda Nacional, ASAJ/M.S.,1999).

Área Técnica de Atenção à Saúde do Adolescente e do Jovem - ASAJ
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Prefácio
A Adolescência e Psicologia:
práticas e reflexões críticas
Maria de Lourdes Jeffery Contini
Coordenadora do projeto

O Conselho Federal de Psicologia, em parceria com o Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde/Área de Saúde
do Adolescente e do Jovem, desenvolveu o projeto “Atualização dos psicólogos que atuam com adolescentes no Brasil”, tendo como
objetivo construir reflexões críticas e ações integradas que pudessem propiciar transformações no pensar/fazer dos psicólogos, na
sua prática cotidiana com os adolescentes. O projeto foi desenvolvido por um grupo de profissionais de Psicologia, que buscou
confeccionar um material contendo reflexões e metodologias que possibilitasse discussões, por parte dos psicólogos, a respeito da
sua atuação junto aos adolescentes brasileiros.
Para cumprir com o objetivo proposto, buscamos, através deste trabalho, apontar as relações existentes entre adolescência,
saúde, conhecimento psicológico e práticas psicológicas, dentro de uma contextualização histórico-social.
Procuramos também, ao longo do trabalho, contemplar, nas nossas discussões, os preceitos da Lei nº 8069/90, que criou o
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Sabemos que essa Lei foi o resultado de uma luta muito ampla dos setores sociais
organizados que buscaram criar um novo espaço político e jurídico para a criança e o adolescente brasileiros. O ECA vem substituir
o Código de Menores, apontando para uma legislação que visa ao desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes. É a
chamada “Doutrina de Proteção Integral”.
A criança e o adolescente, nessa perspectiva de “Proteção Integral”, são considerados pessoas, cidadãos com direitos a
serem garantidos pelo Estado, pela Sociedade e pela Família. Direito de serem educados, direito aos cuidados de saúde, direito de
serem amados, direito ao lazer, direito de serem acolhidos, especialmente quando lhes faltam condições fundamentais para sobreviver.
Parece-nos importante, no entanto, apontar que nessa nova configuração jurídica, os deveres também estão presentes, pois ao
considerar dever de todos – família, sociedade e Estado – crianças e adolescentes são partes dessa sociedade e, portanto, submetidos
também ao dever de garantir os direitos humanos e as liberdades individuais, especialmente os das próprias crianças e adolescentes.
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