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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência de um plantão psicológico no 

âmbito escolar e as demandas dos adolescentes. Os conflitos vivenciados e o quanto a escuta 

especializada se torna importante no acolhimento em momentos de crise.  
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INTRODUÇÃO  

 

Este presente trabalho foi realizado em uma escola estadual no município de Dracena-SP, 

em virtude do cumprimento de Estágio em Psicologia Escolar. No intuito de aprimoramento da 

prática psicológica no atendimento escolar, o plantão psicológico surgiu como um meio de 

intervenção à demanda escolar. 

Sendo o plantão psicológico um momento de acolhimento em meio à crise, a escuta precisa 

ser livre e centrada na pessoa do cliente. 

Nesse sentido, o cliente que se apresenta ao plantão, são adolescentes em diversos 

momentos de crises que necessitam de alguém que os ouça, pois já não encontram pessoas que o 

possam fazer. 

A escuta especializada se faz primordial como um modo de acolher e responder a demanda 

por ajuda psicológica a priori e encaminhamento se necessário.  

Sendo assim, a proposta interventiva do plantão psicológico foi proporcionar um ambiente 

acolhedor que propõe uma relação terapêutica baseada na escuta atenta, empática, com ênfase na 

experiência que o paciente apresenta. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A adolescência é um período marcado por modificações biológicas e psíquicas, uma fase de 

transição na qual os elementos mais infantis vão aos poucos cedendo lugar a uma busca de 

identidade e independência, ocorrências de contestações, rebeldia e mudanças. Nessa fase, o 

adolescente deixou de ser criança, mas ainda não é um adulto. 

 

A palavra "adolescência" tem duas possíveis origens etimológicas que lhe atribuem 

sentidos bastante significativos: do latim ad (a, para) e olescer (crescer), que quer dizer" 

processo de crescimento", e também adolescere, que significa "adoecer", "enfermar", ou 

" a dor de crescer". Estabelecer limites fixos para afirmar em que momento começa e 

termina a adolescência, em termos cronológicos, é uma simplificação de ordem didática, 

pois esses limites oscilam de acordo com questões sócio-económico-geográfico-cultural 

nas quais o adolescente está inserido (CAMON, 2012, p. 67). 
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O adolescente diante da realidade fica exposto ao sofrimento, não só o inerente ao viver, 

mas o causado por uma existência penosa, com traço significativo de declínio do sentimento de 

pertencer a um grupo ou coletividade e sua saúde mental ameaçada. 

Esse adolescente que se apresenta ao plantão psicológico não é somente um aluno, mas um 

indivíduo com sua subjetividade, angústias inerentes à existência e conflitos relacionais dos quais 

não está sabendo lidar. 

Segundo Wood (1999), a palavra “plantão” vem do francês planton, quando era aplicado 

em linguagem militar para designar a pessoa que ocupa uma posição fixa, alerta dia e noite. Seu 

uso moderno refere-se ao suporte, fora do horário normal, oferecido por médicos em hospitais 

ou, como aqui, por um psicólogo. Além disso, sua relevância está no fato de que a origem da 

palavra planton vem do latim: plantare, plantar. Um significado dessa palavra refere-se à “planta 

do pé”. Assim, o plantão psicológico pode ser visto como tendo seus pés no chão. Sendo prático. 

Respondendo às necessidades imediatas dos clientes (que poderão ser psicológicas ou de 

qualquer outra ordem). 

Segundo Oliveira (2005 apud REBOUÇAS e DUTRA, 2010) o plantão psicológico, 

acontece como um espaço que favorece a experiência, tanto do cliente como do plantonista, no 

qual o psicólogo se apresenta como alguém disposto, presente e disponível e não apenas como 

detentor do conhecimento técnico. E isto seria um estar junto, um inclinar-se na direção 

sofrimento, deixando-se afetar, e a partir disso compreender o outro. 

Em uma primeira aproximação, pode-se definir o Plantão Psicológico como um tipo de 

atendimento psicológico que se completa em si mesmo, realizado em uma ou mais consultas sem 

duração predeterminada, objetivando receber qualquer pessoa no momento exato (ou quase 

exato) de sua necessidade, para ajudá-la a compreender melhor sua emergência e, se necessário, 

encaminhá-la a outros Serviços. Tanto o tempo da consulta quanto os retornos dependem de 

decisões conjuntas do plantonista e do cliente, tomadas no decorrer da consulta. (TASSINARI, 

2003). 

Mahfoud (2004) deixa claro que o objetivo do Plantão é o de acolher o sofrimento das 

pessoas, no exato momento em que elas necessitam. Desta forma, este serviço pode: atender a 

demanda das pessoas em um momento de crise; encaminhar para um serviço adequado; aumentar 

a tolerância do paciente na espera de um atendimento psicológico convencional. 

 O Plantão Psicológico pode ser realizado em instituições, escolas, hospitais, clínicas, 

clínica-escola e é destinado às pessoas que buscam um atendimento de apoio emergencial em 

situação de crise ou traumas, situação que tire o equilíbrio momentâneo e necessitam de uma 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 28.01.2017 

 

Daniéla Rodrigues Pereira Balestre Lopes, Micheli Correia 
Rodrigues Rubira, Rosislaine Dias Piffer, Laízi da Silva Santos 

4 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

ação interventiva imediata. Para tanto é necessário que se estabeleça um local adequado com 

horário fixado para que a população possa ter acesso ao serviço. 

 

O desenvolvimento do Plantão Psicológico 

O trabalho de Plantão Psicológico foi realizado em uma escola estadual que já havia 

aderido ao serviço de plantão psicológico em outra oportunidade. O trabalho foi acolhido após 

explanações a respeito do mesmo e o quanto a escola seria beneficiada com o processo. 

Em se tratando de ambiente escolar, logo vem à tona questões relacionadas à aprendizagem, 

sendo a presença do profissional psicólogo como uma salvação aos conflitos enfrentados.  

Nesse sentido, foi necessário explicitar a proposta do plantão para que ficasse bem claro o 

intuito do trabalho.  

Levando em conta o grande número de alunos, juntamente com a Gestora e a Coordenadora 

pedagógica foi realizada uma triagem prévia de quais salas e períodos poderiam fazer parte do 

projeto, limitando a procura por atendimento ao plantão.  

Os plantões eram realizados nos períodos matutino e vespertino com atendimento aos 

alunos das salas previamente agendadas podendo ser atendido por até três vezes.  

Os adolescentes entre 12 a 16 anos se revezavam à procura por atendimento, sendo muitos 

deles por curiosidade, alguns para se ausentarem de alguma aula, outros com demandas urgentes 

e em crises.  

Algumas unidades de significados presentes nos atendimentos foram quanto às questões 

familiares, separação dos pais, violência doméstica, aceitação corporal, distúrbios alimentares, 

identidade de gênero, conflitos escolares e automutilação. Na maioria dos casos há um reflexo 

nas questões comportamentais e de relações interpessoais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De um modo geral o trabalho com o Plantão foi produtivo tanto nos depoimentos escritos 

quanto no decorrer do trabalho, no próprio retorno que eles nos davam do atendimento quando 

vinham nos contar como haviam resolvido suas demandas, ou como estavam lidando com elas 

agora; na fala dos professores e da diretora, na nossa percepção subjetiva enquanto plantonistas 

nesse processo. 
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Sendo o processo de escuta no momento pontual da crise, alguns encaminhamentos foram 

efetuados no andamento do processo e sugeridos ao próprio adolescente a adesão em se tratando 

o mesmo de uma escolha.  

Nesse sentido, o plantão, ao oferecer esse espaço, promove o restabelecimento da 

identidade humana que foi perdida, devolvendo ao adolescente seu lugar no mundo. As pessoas 

não necessariamente precisam de uma psicoterapia para se sentir bem, muitas precisam apenas 

dessa atitude, desse novo olhar, dessa “mão estendida” para que elas possam ser quem realmente 

são, para que possam se enxergar como seres únicos, para que possam ter aquilo que o mundo 

atual não permite que tenham, mesmo que seja por um breve momento.  

A proposta do plantão é justamente criar condições para que o indivíduo possa por si só 

encontrar seus caminhos, mas esta trilha muitas vezes é tortuosa e em alguns momentos o 

adolescente precisará desse espaço para se fortalecer e posteriormente continuar. Assim, o 

plantão estará à disposição sempre que alguém precisar. 

Plantão psicológico no campo escolar é uma área de intervenção produtiva onde ainda 

necessita de muitas pesquisas e produções científicas para obtenção de dados concretos. 
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