PAPEL DA ESCOLA NA
PROMOÇÃO DA SAÚDE
MENTAL DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES

Ambiente Escolar
As escolas funcionam como um contexto chave
para a promoção da saúde mental e para prevenção
de doenças mentais devido às suas caraterísticas.
O ambiente escolar permite um contacto
acessível, direto e diário com os alunos, crianças
e adolescentes, e, muitas vezes, com as famílias
dos alunos. A infância e a adolescência são
períodos do desenvolvimento fundamentais
para a criação de bases para a saúde mental
(Stewart, 2008).
É nas escolas que as crianças e adolescentes
passam a maior parte do seu dia uma vez que têm
caráter obrigatório. As escolas funcionam como
um espaço onde é permitida a socialização, o
estabelecimento de relações afetivas e, neste
meio, os alunos podem ser influenciados por vários
modelos dos adultos (Stewart, 2008). Assim, para
além do desenvolvimento académico e ensino
de competências de aprendizagem, as escolas
têm um papel essencial no desenvolvimento

social e emocional das crianças e adolescentes
(Geenberg et al., 2003). As escolas podem
promover um ambiente positivo e protetor.
Nomeadamente, criam resiliência (Weare &
Nind, 2011), melhoram a regulação emocional,
desenvolvem estratégias de coping e de
resolução de problemas (Clarke & Barry, 2010),
oferecem oportunidade para a procura de ajuda
(Slade, 2002) e diminuem o impacto económico
da falta de saúde mental (Santor et al., 2009),
entre outras.
Dado o contexto privilegiado que a escola
representa, a saúde mental pode ser promovida
através de programas preventivos que impliquem
governo, comunidade, família e escolas (Tomé,
Matos, Gomes, Camacho, & Gaspar, 2017).
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Papel de Docentes e não Docentes
Os professores revelam ter um papel fundamental na saúde mental dos seus alunos. Devido ao
tempo que as crianças e adolescentes passam
nas escolas os professores representam um
papel vital e único na identificação precoce de
sinais de sofrimento mental e ainda na intervenção, através da prestação de ajuda ou
encaminhamento dos alunos para a rede de
suporte adequado (Maclean & Law, 2021).

No entanto, as crenças e motivações dos
professores são fatores importantes quando
falamos do papel da escola na identificação
precoce de problemas de saúde mental
(Maclean & Law, 2021).
Quando o docente apresenta atitudes negativas e estigma perante as doenças mentais este
cria uma barreira à identificação de sinais de
sofrimento. (Maclean & Law, 2021)

A participação dos professores é um dos fatores
principais no que diz respeito à eficácia das
intervenções em saúde mental em meio escolar
pois, estes potenciam a sustentabilidade e
eficácia a longo prazo das intervenções
(McLaughlin, Green, Alegría, Costello, Gruber,
Sampson, & Kessler, 2012).

Estas atitudes negativas podem, no entanto,
ser resultantes da falta de formação específica
na área da saúde mental e do sentimento de
incapacidade perante as necessidades dos
alunos. (Maclean & Law, 2021)

Papel de Pais e Encarregados de Educação
Nos últimos anos, a família passa a ser encarada
pelo seu papel fundamental na identificação de
sinais de sofrimento mental, tal como na sua
intensificação (FerriolliI, Marturano, & Puntel,
2007).
Um ambiente familiar instável, isto é, ambientes
onde prevalece a discórdia conjugal, desvantagem socioeconómica, famílias compostas por
um elevado agregado familiar e/ou criminalidade é um ambiente de risco, prejudicial ao
desenvolvimento infantil, afetando sobretudo a
saúde mental.
Por outro lado, famílias com limites e regras
bem estabelecidas, cujos pais são presentes e
apoiam os filhos são fatores de proteção ao
normal desenvolvimento da criança (FerriolliI,
Marturano, & Puntel, 2007).
De facto, o envolvimento dos pais de crianças e
adolescentes nos programas de saúde mental
tem um impacto muito positivo nos resultados
dos jovens tanto no ambiente escolar como na

comunidade (Korht, et al., 2018).
A escola tenta promover o envolvimento dos
pais nos programas de saúde mental através do
incentivo à sua participação nas reuniões da
escola e grupos de pais. Não obstante aos
esforços das escolas, a adesão por parte dos
pais é tendencialmente baixa (Kurian, Murray,
Kuhn, & LaForett, 2021).
Outra das formas que a escola encontra para
potencializar a participação dos pais é através
do envolvimento dos mesmos no trabalho de
casa das terapias ou telefonemas diretos, dos
professores e terapeutas para os pais (Kurian,
Murray, Kuhn, & LaForett, 2021).
Pais envolvidos, que providenciam apoio e
suporte através do reforço de competências
específicas, ensinadas na escola, e que encorajam os filhos a participar nos programas de
saúde
mental,
beneficiam os filhos e simultaneamente melhoram a colaboração família-escola (Kurian,
Murray, Kuhn, & LaForett, 2021).
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Papel de Profissionais de Saúde
Cada vez mais as escolas promovem serviços de
saúde mental. Os serviços de saúde mental
quando promovidos pela escola reduzem
barreiras financeiras e de transporte para
famílias com baixa capacidade económica e
simultaneamente reduz o estigma associado
aos serviços clínicos.

Muitas vezes os terapeutas optam por
prescrever trabalhos de casa, numa tentativa de
envolver também os pais da criança/jovem. Este
tipo de atividades tem resultados muito
positivos tanto nos pais, como nos filhos.

No entanto, também existem barreiras a este
tipo de intervenção. Torna-se mais difícil para os
profissionais de saúde das escolas o contacto
com os pais e o seu envolvimento na
intervenção do filho.

Papel da Comunidade
A incidência, prevalência e prognóstico de
perturbações mentais estão diretamente ligadas com fatores da comunidade. A integração de
serviços de saúde mental, a possibilidade de
acesso remoto, aceitação e acessibilidade
dos mesmos, bem como, a promoção da adesão
aos serviços, podem promover melhores
resultados clínicos.

saúde pública, isto é, serviços ao acesso e na
proximidade da população, participação da
comunidade nas tomadas de decisão, auto-ajuda, apoio entre os pares, serviços nos centros de
saúde e supervisão por especialistas (Korht, et
al, 2018).

A comunidade tem ainda outro papel fundamental na promoção de saúde mental, nomea
amente ao nível da prevenção através do alerta,
redução de estigma social e discriminação e na
intervenção por meio de suporte durante a
recuperação e a inclusão social (Korht, et al,
2018).

No que diz respeito à comunidade escolar,
intervenções que incluam a toda a escola, que
visem incentivar a participação dos alunos e
que durem ao longo de vários anos, parecem ser
mais eficazes, tornando-se mesmo, cultura da
própria escola. Intervenções em meio escolar,
devem ter como objetivo a promoção de competências sociais e educação entre pares
(Lhopis-Jané, Barry, Hosman, & Patel, 2005).

As orientações da Associação Mundial
Psiquiátrica sobre os cuidados de saúde mental
comunitários caracterizam-se pelo foco na

Revela-se importante a integração de estruturas da comunidade nestes programas para
resultados mais eficazes, bem como, a criação
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