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Sobre este livro

Em 2020, os integrantes do DESPATOLOGIZA – Movimento pela Despatolo-
gização da Vida começaram a enfrentar, como toda a população brasileira, aliás como 
os habitantes de todo nosso planeta - a Gaia que os seres humanos tanto têm se empe-
nhado em destruir -, a pandemia pelo Covid-19. 

Tivemos que aprender a proteger a si e a todes em nosso entorno, a driblar, a in-
ventar novas formas de viver e não apenas sobreviver, a resistir! Reexistir, reinventar, 
resistir ao vírus e ao fascismo. Aprender em todas as facetas de nossas vidas, inclusive 
na militância no Despatologiza. 

Sem reuniões, sem encontros, sem seminários. Como manter acesa também essa 
chama? 

Das experiências pessoais em “enganar” o necessário distanciamento físico, man-
tendo as interações sociais por meio da famosa nuvem virtual que paira sobre nós, 
surgiu a pergunta: e se o Despato (carinho de militantes) também usar essa nuvem? O 
sucesso das reuniões mensais rapidamente lançou o desafio de realizar seminários tam-
bém virtuais. Assim, foram sendo construídas algumas ideias, alguns temas importantes 
e então nasceu o Ciclo de Lives Despatologiza 2020.

Em 2021, ainda enfrentando e resistindo ao vírus e ao fascismo, uma decisão 
incentivada pelo constante crescimento das visualizações das lives, no canal Despato-
logiza do YouTube: publicar um livro com as transcrições das apresentações, em con-
junto com uma instituição parceira, a Associação Brasileira de Saúde Mental, a nossa 
ABRASME. 

No decorrer das transcrições, consensuou-se manter o caráter coloquial, a lingua-
gem oral das apresentações.

Assim se concretizou este e-book, fruto do trabalho de muitas pessoas empenhadas 
na construção de outros futuros possíveis. A todes, nosso agradecimento.

Sigamos juntes na luta pela democracia, pelos direitos, pelo respeito às diferenças, 
por um outro Brasil possível!
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Apresentação

Esta publicação é mais um produto do que foi um esforço hercúleo do movimen-
to DESPATOLOGIZA. Foram 11 encontros (lives) que aconteceram entre 07 de agos-
to e 21 de novembro de 2020. Uma verdadeira maratona. Os encontros envolveram 22 
pessoas convidadas como palestrantes e os 11 encontros contaram com uma pessoa 
para fazer a mediação das mesas. Tamanha diversidade foi ainda mais ampliada com as 
dezenas de “comentaristas” que participaram pelo chat, que são sempre muito impor-
tantes, pois acabam dando novos contornos e propondo novos rumos para a prosa.

A pessoa que ler se deparará com 11 temas disparadores, sempre desafiadores 
e perscrutadores da realidade, com rigor, mas também com coragem de trabalhar no 
quente, tentando, ao mesmo tempo, compreender e incidir sobre a vida, fazendo o que 
propõe Maiakovski ao poeta revolucionário, não ser espelho para refletir o mundo, mas 
martelo para forjá-lo. 

Para ilustrar o que chamo abordagem desafiadora me refiro, de cara, aos temas 
propostos. É só prestarmos atenção ao título do 11º encontro –“Como Paulo Freire 
diria ‘despatologizem a educação’?” ou o 9º encontro, ”Racismo, sofrimento e patolo-
gização”, e por aí vai.  

Mas retornando um pouco no meu processo de elaborar essa apresentação. A pri-
meira pergunta que me ocorreu ao iniciar a apresentação de um livro feito a partir da 
transcrição de lives é o da pertinência de transcrever o que já está gravado e disponível 
ao público pelo YouTube . A resposta eu obtive lendo o manuscrito, quando pude “re-
ler” algumas das lives que eu já tinha assistido. Bastou eu ler o primeiro capítulo para 
ficar plenamente convencido da enorme contribuição e que vale o esforço. 

Explico melhor. Uma palestra, uma live, tem o elemento da oralidade, com um tipo 
de abordagem e uma sinuosidade no “texto” muito diverso do texto que já nasce como 
escrita. A forma discursiva da “palestra” permite o vai e vem, o retomar algo que já se 
apontou, um deixar-se levar pelas próprias associações e, possivelmente, principalmen-
te quando se é uma ou um palestrante com traquejo, sentir a plateia ou os interlocutores 
presentes ou mesmo os que mandam mensagens pelo chat. 
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Mas sim, se beneficia disso quem assiste, mas quem lê a palestra transcrita, se be-
neficia? A resposta é sim. Quem gosta e ler, logo vê a vantagem de ter o texto nas mãos 
(no livro impresso ou no computador), com o recurso de poder anotar, retomar um 
parágrafo anterior, consultar um termo ou uma autora citada ou mesmo se deleitar com 
os recursos estilísticos e retóricos possíveis (ou ao menos facilitados) pela oralidade. 
Sendo assim cabe a propaganda: assista o vídeo e leia o livro.

Com tantos temas e diversidade de convidadas e convidados e profusão de parti-
cipações, num estilo dialogal na maior parte do tempo, fica muito difícil, e penso que 
contraproducente, essa apresentação entrar nas minúcias de cada capítulo, mas farei 
aqui o esforço de uma curta apresentação, com o intuito indisfarçável de despertar 
a curiosidade e a vontade de seguir a leitura. Se não conseguir, espero ao menos não 
atrapalhar.  

Comecemos pela live, texto, discurso do Paulo Amarante, com o título “A patolo-
gização do sofrimento psíquico em tempo de pandemia” . Incrível como ele caminha 
pelo tema da despatologização puxando várias linhas, vários pontos como uma rede 
de sentidos, em que ele puxa pontos, os interliga ou os desconecta a partir de sua vasta 
experiência, formação e indiscutível erudição. Paulo nos convida a um passeio muito 
gratificante, pontuando questões teóricas, fazendo críticas, resgatando a história e de 
quebra contando estórias, numa fala que não se fecha em si, que deixa muitos pontos 
para a pessoa que lê fique com a sensação de que se trata de coisas sérias, que merecem 
mais reflexão. Paulo ao mesmo tempo nos alimenta e desperta a vontade de querer 
saber mais.

No segundo capítulo, “ECA 30 anos: Direitos das crianças e adolescentes sob 
ataques”, temos a Iolete, que além de professora doutora e psicóloga, fala a partir da 
condição de presidente do CONANDA. Temos uma fala que se qualifica também pelo 
engajamento. Iolete, de forma objetiva, situa a construção do ECA no tempo histórico 
e na relação com o debate internacional. De forma precisa, faz a denúncia do retorno 
cada vez mais presente do menorismo e pontua diversos exemplos em que novas nor-
mas, portarias e, pior, legislações vão fragilizando o ECA, aprovados sem consulta à 
sociedade, aos movimentos e principalmente aos sujeitos de direito diretamente afeta-
dos, tão ao gosto do autoritarismo vigente em nossos tempos. Nas suas reflexões não 
deixa de chamar a atenção para o recorte de gênero e o recorte racial. É, mais uma vez, 
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o racismo e o machismo estruturando relações sociais no Brasil. Especificamente sobre 
o tema da pandemia, analisando a questão da escola, Iolete foge da dicotomia isolamen-
to versus perdas educacionais e sugere uma interessante intervenção possível da escola 
que poderia, paulofreirianamente, acolher as crianças e adolescentes e ajudar a interpretar 
o momento. Estamos diante de uma conversa ampla, profunda e, principalmente, posi-
cionada sobre o tema estatuto da criança e do adolescente. Imperdível.

No “Olhar a pandemia como interrogadora do nosso modo de viver”, Mehry 
nos conta que a pandemia traz elementos que exacerbam a percepção dos limites do 
projeto civilizatório ocidental. Projeto que tem produzido modos de existir que põem 
em risco a própria Gaia. Dialoga com krenak e Kopenawa e traz à cena o “homen-mer-
cadoria”, vivente que, explorando tudo (para quem tudo é mercadoria), destrói tudo, 
inclusive seu futuro. Mehry faz emergir uma personagem surpreendente, o CORONA-
VÍRUS, apresentado à nós, metaforicamente, como um vivente amoroso, tomado pela 
paixão pelos humanos. Mehry aponta para o ocidente que criou a delirante ideia de uma 
radical dicotomia entre natureza e cultura e, como seres desgarrados da natureza, se-
ríamos superiores e autorizados a usar tudo ao nosso bel-prazer. São muitas reflexões, 
muitos diálogos com Krenak, Kopenawa, Foucault, Marx, Spinoza, Conceição Evaris-
to (...), tudo à serviço de um pensamento profundo, mas nítido, sem floreios. Nitidez, 
por exemplo, quando indica que, antes mesmo das vacinas, a pandemia revela que já 
existem corpos imunizados, mas por estarem fora das vulnerabilidades societárias. Sem 
dúvida uma fala que nos brindou com pontuações e recortes sempre instigantes.

Depois é a vez de Ilana Katz e Bárbara Costa, no “Cuidado em rede contra a 
patologização da vida: desafios para a reabertura das escolas”. Bárbara começa con-
textualizando os dados epidemiológicos da pandemia à época, gravíssimos, com 1 mil 
mortes diárias em uma curva/platô que perdurava por três meses. Nesse contexto, de 
cara se posiciona por não retomar aulas presenciais sem que isso seja sanitariamente 
sustentável, advertindo também sobre o risco de retrocessos, com o alargamento das 
desigualdades entre ensino público e privado. Não se trata simplesmente de voltar às 
aulas presenciais, mas sim de uma reinvenção da escola para dar conta da realidade da 
pandemia, com tudo que ela impôs de dificuldades e tudo que possibilitará. Há uma ne-
cessidade de compreensão do fenômeno. Isso também é mandato da escola. Conhecer 
é mudar. Ilana Katz alerta para os diversos mandatos da escola: segurança alimentar, 
combate e prevenção à violência e abuso contra crianças e adolescentes, de inclusão das 
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pessoas com deficiência, tornando mais complexo o debate que não se pode reduzir a 
perda ou não de conteúdos da escolarização. A questão proposta como eixo norteador 
do debate da despatologização da experiência da escola na pandemia apresentada foi: 
“como é que a escola fica aberta para dar conta do seu mandato quando o seu espaço 
físico está fechado?”. Quer saber a resposta? Pois bem, convido a mergulhar na leitura. 

No quinto capítulo, “Pandemia: tempos de atrasos na linguagem e na aprendi-
zagem ou tempos de dar um tempo?”, temos o diálogo fluido de Heloísa Macedo e 
Andréia de Jesus, uma linguista e a outra pedagoga que “escolhem” conversar sobre 
o tempo: de aprender, de calar, de se perder nos caminhos e se encontrarem. Tecem 
a conversa usando a poesia (de Caetano – Oração ao Tempo) para pôr em questão os 
tempos de aprender na pandemia. Penso que a questão que atravessa é se podemos 
seguir contando o tempo como se não tivesse o tempo da pandemia. Convido que leia 
e entre também nessa conversa fluida, como o tempo.

Em seguida, Mariana Rosa, Biancha Angelucci, Andreia de Jesus e Renata Brands-
tater, vão analisar o decreto 10.502/2020, denunciando o desmonte da educação inclu-
siva no Brasil, afirmando de cara que se trata de um decreto inconstitucional à luz da 
Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Golpear a educação inclusiva 
é uma perda para as pessoas com deficiência e para as pessoas sem deficiência. Perde o 
projeto societário que amplia o espectro do que é humano, para além dos critérios res-
tritivos das “normalidades”. Tem a discussão do papel das APAEs, do financiamento, o 
tema de crianças e bebês como sujeitos de direito, ou seja, há muito assunto palpitante 
neste capítulo.

No sétimo capítulo, “Saúde mental de crianças e adolescentes: intersetorialidades 
e produção de cuidados”, Maria Cristina Ventura e Ricardo Lugon avançam em concei-
tos e reflexões fundamentais para um perspectivo de cuidado para além do tratamento. 
Um conceito importante é a da COLA patologizante, quando “juntamos” suicídio e 
depressão ou sofrimento e diagnóstico de doença mental, assim, como uma coisa só. 
Sobre interseccionalidades, destaco do texto o ditado Africano que diz que: “para se 
educar uma criança se precisa de uma aldeia inteira”.

Gisela Untoiglich e Claudia Mascarenhas entram no oitavo capítulo para tratar do 
“Cuidar das Infâncias em tempos de precariedade”. A pandemia desvelou iniquidades. 
O neoliberalismo precisa de sujeitos com medo. Pandemia é, etimologicamente, algo 
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para todos, mas dependemos de recursos materiais e simbólicos para enfrentá-la, pre-
cisamos de redes de cuidado. Mas tudo isso é somente o contorno que as autoras usam 
para se pensar o cuidado das infâncias em tempos de pandemia. E elas vão fundo.

“Racismo, sofrimento e patologização” é o tema do nono capítulo. Rachel Gou-
veia e Emiliano David Camargo enfrentam com denodo esse tema estratégico da des-
patologização e da luta antimanicomial. Demarcam o terreno, recuperando o papel 
histórico das chamadas ciências do campo PSI na patologização da população negra e 
o papel que jogou e joga o proibicionismo. Vícios da elite branca são valorados dife-
rentemente dos vícios dos pobres e pessoas negras (sommelier x cachaceiro, diria). Cinco 
violências contra a população negra foram destacadas: o processo de criminalização do 
aborto; a violência obstétrica; a retirada compulsória dos bebês de mulheres negras, em 
situação de rua e usuárias de drogas; o assassinato da juventude negra e a medicalização 
das mulheres negras. Leitura dura, mas fundamental para a atuação antirracista.

O tema de número dez, “É urgente despatologizar as políticas públicas”, foi en-
frentado por Ana Pitta, Roberto Leher e Rogério Giannini que pontuaram que os mo-
dos fascistas de existir se apresentaram com força nessa quadra da história, mas já 
estavam presentes antes de serem personificados no Bolsonaro. O que vivemos não 
é um subproduto do capitalismo central destinado aos países periféricos, mas sim a 
sua forma dominante. A pandemia se torna avassaladora pela combinação de ataques 
à democracia, negacionismo e desmonte do estado. Contra o fascismo patologizante 
precisamos de uma democracia antimanicomial, para além da mera aferição das von-
tades da maioria, mas que seja participativa, que incorpore os territórios e sustente as 
contradições. Tarefas nada simples.

E por fim, o 11º e mais instigante título desta publicação, “Como Paulo Freire 
diria despatologizem a educação?”, em que Rosa Nunes, Maria Teresa Esteban, João 
Wanderley Geraldi (uma cientista da educação, uma pedagoga e um linguista) aceitam 
a provocação e se põem à desafiadora tarefa de incluir Paulo Freire num território que 
não estamos acostumados a encontrá-lo. Para isso recorrem a um time vastíssimo de 
pensadores e intelectuais que compõem o texto (talvez) mais difícil da publicação, mas 
não menos saboroso. As autoras e o autor, freirianamente, não subestimam a pessoa 
que irá ler.
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Cabe destacar o trabalho de todas as pessoas que mediaram as mesas que, com 
suas questões, costuras entre falas, diálogo com as participações via chat e com suas 
contribuições autorais dialogantes, contribuíram para o sucesso das lives e enriqueci-
mento da publicação. Sem esquecer do público ouvinte, assistente e participante das 11 
lives aqui transcritas.

Boa leitura. 

Rogério Giannini 
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PARTICIPANTES

Ana Pitta: médica, Doutora em Medicina Preventiva e Saúde Mental pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo; Professora Adjunta da Universidade Católica 
do Salvador/UCSAL no Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais e Cidadania; 
ex-coordenadora nacional de saúde mental, com experiência como gestora de saúde 
mental; ex-presidente e atual diretora emérita da Associação Brasileira de Saúde Mental 
(ABRASME)

Andreia de Jesus: Pedagoga, especialista em educação inclusiva e atendimento edu-
cacional especializado, professora nos anos iniciais e na EJA até 2009, assessora téc-
nico-pedagógica em municípios paulistas, além de integrar o Grupo de Estudos em 
Educação e Ciências Sociais - desigualdades e diferenças na FE-USP 

Antonio Moreira Lima Jr: psiquiatra, psicanalista; militante do Despatologiza.

Bárbara Costa de Andrada: psicóloga, Doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de 
Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; pesquisadora no Nú-
cleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental na UFRJ (NUPPSAM/IPUB/
UFRJ), atualmente no projeto “Rede, Território e Atenção Psicossocial para Crianças e 
Adolescentes: compartilhamento e colaboração intersetorial”; professora no curso de 
pós-graduação lato-sensu em Obesidade e Transtornos Alimentares da PUC-RJ

Carla Biancha Angelucci: psicóloga, Doutora em Psicologia Social pela USP;  pro-
fessora na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, nas áreas de Sociolo-
gia da Educação e Educação Especial; na pós graduação, coordena a Área de Concen-
tração Educação e Ciências Sociais - desigualdades e diferenças.

Célia Zenaide: conselheira no Conselho Federal de Psicologia

Claudia Mascarenhas: doutora em Psicologia clínica na USP, mestre em Filosofia na 
UNICAMP, psicanalista, diretora clínica do Instituto Viva Infância, membro da Rede 
Nacional Primeira Infância e dirige o imperdível, quero dizer,  podcast Papo de Crian-
ça. Agora a Claudia está participando da Coalização Brasileira pela Educação Inclusiva.

Emerson Mehry: médico sanitarista e reconhecido militante no campo da saúde co-
letiva. Atua intensamente, e desde sempre, no campo da reforma sanitária; . militante 
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defensor do SUS; atualmente é professor titular de Saúde Coletiva na UFRJ; ex-vice 
coordenador do Programa de Pós Graduação da Psicologia na UFRJ.

Emiliano David Camargo: psicólogo e psicanalista. Doutor em Psicologia Social pela 
PUC – SP; Integrante do Instituto AMMA Psique e Negritude. Membro do Grupo de 
Trabalho Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva - ABRASCO

Gisela Untoiglich: doutora em psicologia na Universidade de Buenos Aires, psicana-
lista, membro fundadora do Forum Infancias – Argentina; autora e co-autora de nume-
rosos textos e livros, com destaque para “Na infância os diagnósticos se escrevem com 
lápis” e “As promessas não cumpridas da inclusão – práticas desobedientes”. 

Heloísa de Oliveira Macedo: fonoaudióloga clínica, especialista em linguagem, dou-
tora e pós-doutora em Linguística. Desenvolve atividades para formação de professo-
ras e professores e é militante do Despatologiza

Ilana Katz: psicóloga, Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, psica-
nalista e pesquisadora no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise (LATES-
FIP) na USP.

Iolete Ribeiro da Silva: Psicóloga, Doutora em Psicologia pela Universidade de Brasí-
lia; Professora Titular da Universidade Federal do Amazonas; diretora da Faculdade de 
Psicologia da Universidade Federal do Amazonas e ex-presidente do Conselho Nacio-
nal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA)

João Wanderley Geraldi: Professor Titular do Instituto de Estudos da Linguagem da 
Unicamp. Colaborador visitante da Univ. do Porto (Portugal) Atua principalmente nos 
seguintes temas: análise do discurso, estudos bakhtinianos e ensino de língua portugue-
sa. tem alguns livros publicados. Os últimos são “A elegância dos quero-queros”, “Ler 
é amar a vida dos outros” “Livros onde moram os pensatempos”. É conhecido pelas 
pesquisas sobre ensino de língua portuguesa e sempre teve relação com os estudos na 
área de educação por conta disso.

Juliana Garrido: pedagoga, Mestre em Ciências da Saúde de Crianças e Adolescentes 
pela Unicamp; militante do Despatologiza

Luciana Togni Surjus: terapeuta ocupacional; Doutora em Saúde Coletiva pela Uni-
camp; professora do Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva da Universi-
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dade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista; Líder do Grupo de Estudos, Pes-
quisa e Extensão “DiV3rso: Saúde Mental, Redução de Danos e Direitos Humanos”

Maria Aparecida Affonso Moysés: Professora Titular de Pediatria na UNICAMP; 
pesquisa e atua no campo da patologização da vida, em especial de crianças e adoles-
centes; militante do Despatologiza

Maria Cristina Ventura Couto: psicóloga, doutora em Saúde Mental, pesquisadora 
no NUPPSAM (Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental, do IPUB-
-UFRJ), professora de Mestrado Profissional de Atenção Psicossocial do IPUB (Insti-
tuto de Psiquiatria da Universidade Federal Rio de Janeiro), coordenadora do curso de 
especialização em Atenção Psicossocial  da Infância e da Adolescência e também foi 
consultora  do Ministério da Saúde na área de  Saúde Mental de Infância e Adolescência  
no período de 2000 a 2010.  

Maria Teresa Esteban: pedagoga, Doutora em Filosofia e Ciências da Educação pela 
Universidade de Santiago de Compostela e professora no curso de Pedagogia e nos 
cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-graduação em Educação da Fa-
culdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. 

Mariana Rosa: Além de ser uma mulher com deficiência (baixa visão), também é mãe 
de uma criança com deficiência, a Alice, que tem 7 anos e tem paralisia cerebral, tem 
baixa visão e epilepsia de difícil controle.

Paulo Amarante: médico, psiquiatra, Professor Titular de Psiquiatria na Fiocruz/
ENSP; presidente de honra e fundador da ABRASME; ex-vice-presidente da ABRAS-
CO; Membro do Comitê Executivo Brasileiro da International School Franca & Franco 
Basaglia (OMS/Centro de Studi e Richerce per la Salute Menta/Trieste/Itália); mem-
bro do International Institute for Psychiatric Drugs Withdrawal (IIPDW); Professor 
em programas de pós graduação nas Universidades de Lanus, Rosario e Córdoba, na 
Argentina; Doutor Honoris Causa da Universidade Popular das Madres de Plaza de 
Mayo, em Buenos Aires

Rachel Gouveia Passos: Doutora em Serviço Social, pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica de São Paulo; professora da UERJ; coordenadora dos projetos de pesquisa e 
extensão “Luta Manicomial e Feminismos” e “Encruzilhadas: diálogos antirracistas”; 
membro do GTP ampliado Serviço Social, Relações de Exploração/Opressão de Gê-
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nero, Raça/Etnia, Feminismos e Sexualidades da Associação Brasileira de Ensino e 
Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS)

Renata Brandstater: mestranda em Educação Especial na FEUSP e coordenadora 
pedagógica no município de São Paulo. Atualmente estou coordenando os trabalhos 
em um CEI, um centro de educação infantil.  

Ricardo Lugon Arantes: Médico Psiquiatra da Infancia e Adolescencia graduado pela 
UFES, com Residência Médica no Instituto Municipal Philippe Pinel/RJ. Mestre em 
Educação e Doutorando em Psicologia Social e Institucional pela UFRGS. Professor 
na Faculdade de Psicologia da IENH, no curso de Medicina da Universidade FEEVA-
LE e no curso de Medicina da UNISINOS. Psiquiatra no CAPSI de Novo Hamburgo. 
Pesquisador do campo da Saude Mental Infantojuvenil. Membro da ABRAÇA e  da 
ABRASME

Roberto Leher: Professor Titular da Faculdade de Educação da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ) e professor colaborador da Escola Nacional Florestan 
Fernandes,;ex-reitor da UFRJ e ex presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das 
Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN)

Rogério Giannini – Psicólogo, com atuação em projetos de qualificação profissional, 
formação sindical e educação popular, ex-presidente do CFP; vice-secretário da Abras-
me.

Rosa Nunes: professora aposentada da Universidade do Porto, participante do Insti-
tuto Paulo Freire de Portugal; trabalhou com Pierre Bourdieu; Coordenadora do Círcu-
lo de Estudos e Intervenção na Medicalização da Educação (CEIME), na Universidade 
do Porto; tem um livro editado no Brasil “Nada sobre nós sem nós”, sobre a obra de 
Boaventura de Sousa Santos.  

Rosangela Villar: colaboradora do CRPSP, subsede de Campinas, coordenando o Nú-
cleo de Despatologização; militante do Despatologiza

Colaboraram na transcrição: 
Beatriz Dutra Rosa - graduanda de Psicologia na Universidade Estadual de Maringá 
(UEM); militante do Despatologiza
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Carla Maciel da Silva - Professora da área de Educação Especial - CAp/UFRGS, 
Doutoranda em Educação - PPGEdu/UFRGS; militante do Despatologiza
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A patologização do sofrimento psíquico em tempo 
de pandemia

Realizada em 21/07/2020
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=FHN8Q970r2g

Convidado: Paulo Amarante
Mediação: Maria Aparecida A. Moysés

Transcrição: Beatriz Dutra
Revisão: Maria Aparecida A. Moysés

[Cida] Boa noite a todes, sou Maria Aparecida Moysés, Professora Titular de 
Pediatria na Unicamp e militante do Despatologiza. Quero iniciar apresentando o Des-
patologiza, o movimento pela despatologização da vida, do qual participam profissio-
nais de todas as áreas, que se sentem envolvidos com discussões e reflexões sobre os 
processos de despatologização e desmedicalização da vida e que se propõe a discutir e 
produzir conhecimentos, e principalmente a atuar numa concepção despatologizante 
e desmedicalizante. Esse movimento existe há alguns anos, mas as discussões sobre a 
medicalização e patologização da vida existem já há muito mais tempo no Brasil. Essa 
live de hoje é a primeira live que o Despatologiza organiza; até então tínhamos orga-
nizado vários eventos presenciais, mas hoje inauguramos as lives do Despatologiza e a 
primeira só poderia ser com o querido Paulo Amarante. 

Frequentemente abordamos a despatologização da vida de crianças e falamos dos 
transtornos, dos pseudotranstornos, mas o início dessas discussões em todo o mundo, 
e também no Brasil, pode ser situada nos anos 1960-1970, quando aqui se inicia um 
movimento extremamente importante, a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial, 
do qual. Paulo Amarante é um ícone. Assim, ninguém melhor do que ele para inaugurar 
esse novo canal do Despatologiza. 

Paulo é médico, psiquiatra, Professor Titular de Psiquiatria na Fiocruz/ENSP, 
presidente de honra e fundador da ABRASME, foi vice-presidente da ABRASCO, é 
Doutor Honoris Causa da Universidade Popular das Madres de Plaza de Mayo, em 
Buenos Aires, membro do Instituto Nacional para a Retirada de Drogas Psiquiátricas. 
Eu acho redundante falar quem é o Paulo Amarante, pois é muito conhecido.

https://www.youtube.com/watch?v=FHN8Q970r2g
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Paulo, é uma honra estar com você, te apresentar, é uma honra para o Despatolo-
giza ter aqui conosco nosso militante honorário do Despatologiza; o convite foi para 
conversarmos sobre a patologização do sofrimento psíquico, um dos eixos do Des-
patologiza, sofrimento ainda mais acirrado nesses tempos de horrores da pandemia. 
Paulo, obrigado por ter aceitado!

[Paulo] Boa noite também para todo mundo, para todes, especialmente para a 
professora Maria Aparecida Moysés, a Cida Moysés, nossa querida amiga e professora, 
a quem também sigo, acompanho, com muita atenção e admiração por seu trabalho, e 
também pela Cecília Colares e por todos que compõem esse movimento Despatolo-
giza, do qual tenho participado; fui a alguns eventos em Campinas, temos organizado 
algumas coisas em conjunto, como os seminários sobre drogas psiquiátricas, estudos 
sobre medicalização e patologização. Tenho também os trabalhos, tanto da Maria Apa-
recida quanto da Cecília, estou sempre acompanhando, é uma honra para mim ter sido 
convidado para abrir e espero que não provocar nenhuma decepção.

Trouxe algumas ideias, algumas questões que sempre acho importantes, apesar de 
podermos dizer que, em muitas situações, repetimos questões que já foram ditas, mas 
como militante, como você falou, tanto do movimento da luta antimanicomial desde 
os anos 70, como do movimento da reforma psiquiátrica, da rede latino-americana de 
direitos humanos, dos movimentos alternativos de psiquiatria, da Abrasme e outros, 
como editor de revista, como avaliador de trabalhos, vamos encontrando questões e 
algumas coisas que são muito interessantes. Como você disse, também vou fazendo uns 
pés de página às vezes, apesar de parecer um pouquinho de desvio do assunto, mas não. 

Como coincidência, esses dias encontrei um texto muito bonito, histórico, da Fran-
ca Basaglia. Isso mesmo que eu falei: Franca; quando fui editar o livro sobre a Franca, 
a revisora, uma mulher, corrigiu várias vezes “a Franca” por “o Franco”. Ela dizia: “o 
Sr. escreveu errado”, eu falei “não, tem o Franco e tem a Franca”. A Franca foi compa-
nheira de Franco Basaglia em todos os grandes momentos, em todas as grandes obras: 
“A Instituição Negada”, “O que é a Psiquiatria”, “A Utopia da Realidade”, “A Maioria 
Desviante”, “Crimes da Paz”, livro este feito com Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, 
Ronald Laing, Thomas Szasz e tantos outros. 

A Franca sempre ficou um pouco na sombra do Franco, e ela não só foi uma mi-
litante importante, fundadora do Movimento da Psiquiatria Democrática, como tam-
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bém foi uma autora, ou coautora com o Franco, em quase tudo o que ele escreveu. 
Mas a gente, por uma questão machista, patriarcal, preconceituosa, ficou falando só do 
Franco. Poucas pessoas sabem que a lei chamada Lei Franco Basaglia ou Lei Basaglia, 
aprovada no dia 13 de maio de 1978, não foi regulamentada na Itália pelo Ministério 
da Saúde, nem pelo Parlamento da Saúde durante muitos anos após a sua aprovação. 
Assim que a lei foi aprovada apareceram as resistências. Podemos fazer um paralelo no 
Brasil, tanto com o SUS quanto com a lei da reforma psiquiátrica. Poucas pessoas sa-
bem inclusive o que diz o texto da lei; na prática, a lei foi aprovada e nós continuamos 
lutando e construindo, mas, de certo modo, a lei foi engavetada.

Voltando à Itália, em 1992, 16 anos depois da lei ser aprovada, Franca Basaglia foi 
eleita senadora da república e regulamentou a lei. Assim, 1996 foi considerado o ano 
limite para que todos os manicômios na Itália fossem fechados. Uma lei proposta por 
Franca Basaglia. Não fosse a Franca Basaglia regulamentar a lei Franco Basaglia, não 
teria acontecido a regulamentação e sua concretização.

Eu lembrei disso tudo porque, primeiro, a questão da mulher, do domínio de gê-
nero, é uma questão importante. E a Franca ficou muitos anos apagada, e muito recen-
temente a fundação que chamava Franco Basaglia, da qual tenho a honra de participar, 
passou a se chamar “Franca e Franco Basaglia”, inclusive com Franca antes que Franco, 
por uma questão de justiça.

Mas, por que estou contando essa história toda? Para não acharem que estou des-
viando do assunto, e porque, nessa recuperação do trabalho da Franca, que eu trouxe 
ao Brasil - convidei a Franca em 1996 - ela era senadora quando veio ao Brasil e nos 
premiou com um curso belíssimo, em que fala da questão da mulher e da medicalização 
do gênero, da mulher, um dos trabalhos pioneiros sobre o tema. E outra questão inte-
ressante: ela fala da medicamentalização em psiquiatria. E eu achei curioso porque alguns 
anos atrás passei a falar de medicamentalização, para não confundir com medicalização, 
queria demarcar essa diferença. E esse achado histórico, anterior ao que eu tinha falado 
- e reconheço que foi anterior -, quem sabe eu tivesse no meu inconsciente a Franca 
usando a expressão “medicamentalização”.

Eu queria também falar do Despatologiza, de sua importância, pois o termo medi-
calização ficou generalizado e equivocado, até de certa forma banalizado, como sinôni-
mo de prescrição ou de utilização de medicamento. Há duas grandes formas de falar de 
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medicalização que são limitadoras: uma é a prescrição de medicamentos, ou a utilização 
excessiva ou equivocada de medicamentos, e outra achar que medicalização se refere, 
por causa da ontologia da palavra, à medicina exclusivamente. Então, medicalização 
tende, e falo isso porque vejo muito nas teses e nos trabalhos que leio e avalio para 
congressos e revistas, a ser reduzida à prescrição de medicamentos, ou à apropriação 
de algo pela medicina.

Então é evidente que não vou fazer nenhuma aula, mas toda a discussão de me-
dicalização vem lá dos anos 60 como a Cida já falou, com Michel Foucault, com Ivan 
Illich, com outros autores que não falam especificamente de medicalização, mas que 
falam do papel social da medicina, do papel social do doente. Isso para dizer o quê? 
Que as instituições de saúde não estão só relacionadas ao tratamento, ao diagnóstico, à 
ciência. Existem muitos outros interesses entremeados ao poder médico, como o poder 
das instituições, o poder da hegemonia, o aparelho ideológico de estado que a medicina 
representa, as estratégias de massificação, de controle, de biopoder e biopolítica. Isso 
tudo é muito importante para não esquecermos e não ficar falando de medicalização 
como sendo a prescrição de medicamentos, ou de tratamentos, que sejam equivoca-
dos/exagerados etc, ou apenas da medicina. Porque assim como a Cida que é médica, e 
eu também, acho muito importante que médicos tenham uma visão crítica das relações 
que interferem no exercício, na prática, na produção de conhecimento médico, mas são 
só alguns; ainda são poucos os médicos que têm essa concepção e manifestem publi-
camente suas críticas a isso, muitos inclusive com problemas com as nossas entidades 
profissionais, é o caso da Cida e o meu. 

Com frequência escuto “como é que você, sendo psiquiatra, critica a psiquiatria? 
Você devia defender” e alguns ainda falam “tem que esconder os problemas” e a mi-
nha resposta, às vezes brincalhona, é que “se Einstein ou Newton tivessem feito vistas 
grossas com a Física, talvez nós ainda estivéssemos achando que a terra é o centro do 
universo”, então isso é muito importante. E estou falando isso porque outra redução 
comum é achar que a medicalização é um problema exclusivamente da medicina. En-
tão, nós temos, a partir desses autores, a partir das nossas reflexões - e essa é a discus-
são que o Despatologiza traz - que difundir o conceito de que medicalização não se 
reduz, a medicamentos, e também não é só restrito à medicina. A medicalização trata 
fundamentalmente da apropriação da vida pela racionalidade científica, ou supostamente 
científica. Então a medicalização - e insisto isso com os colegas psicólogos, psicana-
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listas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, nutricionistas -, a medicalização trata do 
deslocamento ou da apropriação de algo que é próprio da vida e que tem outras racio-
nalidades, outras formas de entendimento e, por determinados processos, que não são 
exclusivos da medicina, ou da psicologia, da psicanálise ou da ciência, tornam-se pro-
blemas pretensamente patologias, que seriam explicadas e tratadas pela racionalidade 
médica-científica. 

Um caso clássico é o problema das opções/atitudes de gênero, que são medicali-
zadas e tratadas como problemas patológicos. A outra questão que diz respeito a esse 
tema é o da patologização, porque sobre a medicalização você pode dizer que há duas 
grandes vertentes. Uma é essa patologização da vida e da realidade, é você construir 
racionalidades, explicações, formas de olhar o mundo e a vida a partir da ótica da doen-
ça. É patologizar as relações comuns, fisiológicas, do sofrimento, as relações do dia a 
dia e dar a elas uma racionalidade predominantemente médico-patológica, passando 
por outros referenciais. No caso da medicina, mas não só da medicina, é a utilização 
do modelo biomédico, modelo que tem uma base teórico causal de que o organismo 
tem certas regras que são biológicas, e essas regras poderiam ser explicadas de maneira 
objetiva, por processos fisiológicos, metabólicos, de modo que não seriam necessárias 
outras interpretações, sejam psicológicas, místicas, religiosas etc. Esse processo de pa-
tologização, quero chamar atenção, diz respeito a transformar certas reações da vida 
em sintomas. 

Mas por outro lado, tem um processo de medicalização que é o de induzir a vida 
a ter reações, a ter respostas, desempenhos, performances que só se consegue a partir 
da intervenção da medicina ou dos outros campos de conhecimento médico-científi-
cos que atuam nessa área. É o caso do desempenho sexual, por exemplo; antigamen-
te as pessoas envelheciam e evidentemente com a andropausa e menopausa perdiam 
determinadas habilidades, mas hoje você tem certos medicamentos que melhoram o 
desempenho sexual. Da mesma forma que melhoram, supostamente, o desempenho 
intelectual com psicoestimulantes, entre outras coisas. Então os dois termos são muito 
importantes: “patologização” e “medicalização”, no sentido de que eles compõem uma 
complexidade dessa área, que é muito importante. 

Fiz essa primeira introdução, e acho que isso é importante para as questões que 
vou falar de uma maneira geral. Até porque, no processo da reforma psiquiátrica bra-
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sileira e no processo das experiências de transformação do campo da saúde mental, 
da atenção psicossocial, e também no mundo inteiro, houve pouca ênfase no debate 
teórico e epistemológico dos conceitos que nós operamos. Eu falei sobre a lei brasi-
leira, isso é muito interessante, temos uma lei, a lei 10.216/2001, que é um marco na 
transformação do modelo assistencial. E quero destacar que essa lei, ao contrário do 
que muita gente pensa, não é rigorosamente antimanicomial, não prescreve o fim dos 
manicômios; indica formas alternativas aos macro-hospitais, entre outras coisas, mas 
não determina um prazo para encerrar os manicômios e nem que sejam substituídos 
por outras modalidades de cuidado, como foi o caso da Lei Basaglia, a lei italiana. Po-
rém, ao contrário da lei italiana, nossa lei não trata de transtorno mental, que continua 
sendo o conceito fundamental do campo da atenção psicossocial. A lei 10.216/2001 
usa inclusive uma expressão muito inadequada que é o “portador de transtorno men-
tal”, como se a pessoa portasse ou carregasse uma coisa, como um peso. 

No entanto, não se define o que é transtorno mental. Praticamente em nenhum 
livro de saúde mental e psiquiatria existe uma definição do que seja transtorno mental. 
E praticamente não se tem mais livros de psiquiatria, já que estão sendo substituídos 
pelos manuais, pelo DSM, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 
da Associação Psiquiátrica Americana, que foi exportado para o mundo. É um dos 
grandes produtos de exportação norte-americana. É um produto mesmo, pois não só 
através dele os Estados Unidos vendem práticas de medicalização e patologização para 
o mundo inteiro, quando o DSM chega em um país, ele passa a mudar o perfil diagnós-
tico do local. Além de vender livros, pois é um grande mercado o da venda dos livros 
do DSM.

Com a aceitação do DSM amplia-se a quantidade de diagnósticos. A visão de mun-
do das pessoas, e também dos problemas, passa a ser patologizada e a ser lida como pa-
tologias, como alterações oatológicas, ou distúrbios, termo que os americanos utilizam 
para o que nomeamos como transtorno. Mas esse conceito não é definido, inclusive 
essa é uma das discussões que faço muito com meus alunos, pedindo que encontrem o 
conceito de transtorno. O que é um transtorno? Um distúrbio? Uma desordem? Aliás, 
os americanos usam “desordem”, como em mental disorders. “Des-ordem”, distúrbio da 
ordem, e qual é a ordem? Qual é a normalidade? Então, o conceito de transtorno men-
tal segue tendo um forte caráter moral, de juízo moral, de caráter social, de controle 
externo. E você vê isso claramente nos questionários de morbidades, tanto de adulto 
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quanto de criança, a Cida Moysés já mostrou e por aí já vi algumas apresentações, o 
questionário para diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperativi-
dade (TDAH) chega a provocar risos em algumas situações. A criança não consegue 
ficar sentada numa atividade desagradável? Eu também não consigo. O questionário de 
adulto é a mesma coisa, tem questões muito mais ligadas à expectativa que a sociedade 
tem, e no caso representada pelo entrevistador/observador do que à própria cultura 
das pessoas. Esses modelos saem dos Estados Unidos, são “adaptados” e “adequados” 
à realidade brasileira, à realidade do mundo inteiro, mas na verdade eles estão produzin-
do novas subjetividades, estão patologizando. Então, o conceito de transtorno mental, 
ou de desordem mental, é um conceito que é e tem sido utilizado excessivamente nas 
nossas práticas psicossociais, nos CAPS. E para não dizer que estou falando isso agora, 
em 2003 eu publiquei um texto chamado A (clínica) e a reforma psiquiátrica, onde retomei 
uma discussão feita por Franco Basaglia, de que no fundo nós não sabemos o que é 
doença mental. 

Na época de Franco Basaglia, e na época que eu fui fazer psiquiatria, nós faláva-
mos em doença mental, este era o conceito, os tratados e os livros, como o de Mayer-
-Gross, utilizavam o conceito de doença mental. Tal conceito foi duramente atacado 
por autores muito importantes, e tem sido sistematicamente engavetado nos cursos de 
formação não só de psiquiatria, mas também de psicologia, de psicanálise. Como se 
não interessasse discutir esses conceitos, nem estudar autores como Ronald Laing, Da-
vid Cooper, Thomas Szasz, Franco Basaglia, e muitos outros. E o conceito de doença 
mental, como uma série de outras questões, também acabou sendo relegado, evitado, 
embora a Classificação Internacional de Doenças (CID) ainda se refira a “doenças”. E 
os americanos foram substituindo vagarosamente, a partir da apresentação do DSM 
em 1952, a ideia de doença por desordem, de distúrbio que, no Brasil e países de língua 
latina, foi traduzido como transtorno; mas, seja distúrbio ou transtorno, nunca foi de-
vidamente estudado, conceituado.

Para demarcar bem esta discussão vejamos o que diz o texto introdutório da 
CID-10: 
O termo ‘transtorno’ é usado por toda a classificação, de forma a evitar problemas 
ainda maiores inerentes ao uso de termos tais como ‘doença’ ou ‘enfermidade’. 
‘Transtorno’ não é um termo exato, porém é usado aqui para indicar a existência 
de um conjunto de sintomas ou comportamento clinicamente reconhecível, as-
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sociado, na maioria dos casos, a sofrimento e interferência com funções pessoais. 
Desvio ou conflito social sozinho sem disfunção pessoal não deve ser incluído 
em transtorno mental, como aqui definido.” (Classificação de Transtornos Men-
tais e de Comportamento da CID-10, OMS, Artes Médicas: Porto Alegre, 1993, 
pág. 05)

Definição que tenta fugir do problema, sem superar os problemas conceituais dos 
demais termos utilizados. Ou seja, utiliza transtorno, mesmo considerando que não é 
um “termo exato”, e deixa por conta do leitor que defina “sintomas” ou “disfunções”. 

Quando Basaglia propõe colocar a doença entre parênteses, ele está dizendo que 
precisamos lidar com o sujeito, não com a doença. Atrás dessa ideia de esquizofrenia 
e psicose existem pessoas, pessoas que têm projetos de vida, aspirações, sonhos, frus-
trações, limitações, desejos, simpatias e antipatias! Essas são as verdadeiras pessoas. Ao 
invés de olhar para a doença e ter como pano de fundo dados como: se a pessoa é nova, 
idosa, é homem, mulher, pobre, rica, branca ou negra, como a psiquiatria faz, olhando 
esses dados como um pano de fundo da doença e de suas variações, deve-se fazer o 
contrário, ver a pessoa de frente! E aí você vai reinterpretar aquilo que você chama de 
doença. E com toda a limitação que eu critico aqui, nós vimos isso na nossa prática de 
atenção psicossocial, nos CAPS, nos centros de convivência, nos projetos culturais, de 
trabalho e de participação social. É o que constatamos nas pessoas que saíram de um 
manicômio, internados lá há anos, com diagnósticos que falavam coisas terríveis delas. 
Mas saíram e transformaram suas vidas, questionaram e derrubaram toda patologia 
que lhes era atribuída. Pessoas com “incapacidades disso ou daquilo” se organizaram 
e passaram a compor um coletivo político, social, artístico-cultural, de cooperativa de 
trabalho, uma mudança completa de expectativas e um questionamento de todos aque-
les critérios, aqueles diagnósticos que lhes tinham sido atribuídos antes. Então, essa 
transformação é importante. Mas, se eu coloco a doença, o transtorno, entre parênteses 
e lido com a pessoa, eu também estou colocando a minha clínica entre parênteses. Se 
a clínica é o conjunto de conceitos, de ideias e de práticas com as quais lidamos com 
a experiência do sujeito, estamos colocando isso em parênteses também. E, é impor-
tante ressaltar que colocar entre parênteses não é o mesmo que colocar entre aspas! O 
colocar entre parênteses é uma atitude fenomenológica husserliana, no sentido de, ao 
deslocar o conceito, poder promover uma redução, ou uma suspensão de juízo, a epoché 
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na expressão de Edmund Husserl, para tornar possível um novo contato empírico e 
transformar as expectativas e relações. 

Logo após a aprovação da lei 10.216, foi emitida a portaria 336 de 2002, e depois a 
portaria 189, que classificam os CAPS em I, II, III, Ad e Infantil e fazem um quadro de 
diagnósticos de transtorno mental para que as pessoas sejam atendidas nos CAPS. Esta 
orientação veio limitar o potencial inovador e transformador deste dispositivo, que 
poderia ser, e em muitos casos foi, revolucionário. E não estou questionando que não 
tenham sido em muitas situações, mas a ideia de que é necessário ter um diagnóstico 
indica um atraso, e um sinal de que estamos utilizando excessivamente esse conceito de 
transtorno mental em projetos que deveriam saber superá-lo. 

Vou tentar resumir um pouco porque eu quero chegar às questões mais impor-
tantes. Mas eu precisava fazer esse histórico relacionado à evolução do conceito de 
transtorno mental, desde o conceito fundante da psiquiatria, isto é, do alienismo de 
Philippe Pinel. E muitas pessoas perguntam por que Machado de Assis escreveu um 
livro chamado “O Alienista”. Porque a expressão “alienismo” foi a primeira denomi-
nação da psiquiatria. O primeiro hospício brasileiro, construído na Praia Vermelha, no 
Rio de Janeiro, chamava-se Hospício Nacional de Alienados; a primeira lei nacional, 
a Lei de Assistência Médico-legal aos Alienados, também conhecida como lei Juliano 
Moreira, utilizava esta expressão. “Alienado”, “alienação” e “alienista” eram os termos 
que se referiam a esse campo. Embora não haja dúvida de que a contribuição de Pinel 
foi importante, pois era um humanista, uma pessoa que lutava contra a violência do 
regime anterior, violência essa que se destinava às pessoas com comportamentos iden-
tificados como loucura. Por outro lado, na sua ideia de alienação era possível recuperar, 
desalienar, tratar, e para isso propôs o “tratamento moral”, o que significa que as pes-
soas deveriam entrar em instituições que fizessem esse trabalho de regulação moral, de 
recuperação moral, de renovação moral, conceitos que até hoje estão aí sendo acritica-
mente assumidos e adotados, nos termos de “reabilitação” e “recovery”. E ainda penso 
no porquê de usarmos uma expressão como essa em inglês, se fazemos várias ativida-
des que transcendem as técnicas de recovery, de recuperação, de reabilitação psicossocial. 
São práticas de produção de cidadania, de direitos humanos, de emancipação. Temos 
o Paulo Freire ao nosso lado, para recorrermos a ele na produção de subjetividades, de 
vida, de invenção de vida, a reforma psiquiátrica, a reforma sanitária e a produção de 
novos sujeitos. Quando as coisas passam a ser definidas de uma só forma, perde-se a 
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complexidade de suas várias formas de existir e produzir novos significados. Basaglia 
denominou esta importação acrítica de conceitos de “ideologia de recambio”!

Mas, mesmo assim, ficamos com uma dimensão muito próxima à ideia de aliena-
ção mental, a ideia de alienado, aquele que está fora de si, fora da realidade. Por isso, 
persiste ainda hoje o conceito de periculosidade, que nasce na saúde mental junto com 
o conceito de alienação. O que é o alienado? É aquele que está fora de si, que perdeu 
o equilíbrio da razão, não totalmente ou necessariamente perdeu a razão, mas está in-
capaz de exercer a razão plena. O único ser sobre a terra que exerce a razão, segundo 
Descartes, é o homem. Aquele que não exerce a razão é irracional, por esse motivo o 
modelo psiquiátrico foi centrado na disciplina, nas instituições asilares, nas instituições 
dos reformatórios, nas instituições de caráter carcerário, nas instituições reguladoras 
centradas no controle, na disciplina, na punição; o tratamento moral poderia ser, em 
alguns casos, uma imposição ética sobre o sujeito, em outros casos era física, desde a 
reclusão e punições físicas. 

Então, eu queria trazer isso porque esse modelo de transtorno mental, que nós 
não sabemos o que seria e a antiga psiquiatria não define mais, os livros de psiquiatria 
já não se ocupam em dizer, é como se fosse o implícito consensual: nós sabemos o que 
é transtorno, então a partir daí “o que é o Transtorno de Déficit de Atenção com Hi-
peratividade?”, “o que é o Transtorno Obsessivo Compulsivo?”, “o que é o Transtorno 
Opositor Desafiador?”, e aí faço questões que são aplicadas, e num certo sentido até 
impostas às pessoas, no sentido de que a pessoa fragilizada fica mais suscetível a suges-
tionabilidade. Assim, nesse momento de pandemia, as pessoas ficam na internet quase 
o tempo todo, e é interessante olhar quantas lives, conversatórios e diálogos surgiram 
patologizando essa experiência do confinamento, desde dizer que é o mesmo confina-
mento dos manicômios, e nós sabemos que não é. Uma coisa é você estar confinado 
em casa, por algo que você tem consciência, concordando ou não, sendo negacionista 
ou não, mas você tem consciência, mesmo em condições muito distintas, mesmo nas 
comunidades mais precárias financeiramente, mesmo naquelas que não têm meios de 
comunicação pela internet, mas é uma outra consciência, sem possibilidade de compa-
ração a você estar compulsoriamente recolhido em uma instituição. 

Instituições que agora, inclusive, no período do isolamento, não estamos conse-
guindo ter quase nenhum acesso. Há raras exceções, como em Minas Gerais onde o 
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Movimento da Luta Antimanicomial, o Fórum Mineiro Antimanicomial, conseguiu 
aproveitar e fechar um manicômio, um dos manicômios mais antigos do estado de Mi-
nas Gerais. Conseguiram retirar as pessoas dali e redestinar o espaço, inclusive para pes-
soas com o diagnóstico de COVID-19. Mas a grande maioria das pessoas está hospita-
lizada, e isso é modo de falar, já que o termo hospital vem de “hospedagem”, portanto 
estão institucionalizadas em macro instituições, sem direitos, correndo o maior risco 
de contaminação. É o caso das “comunidades terapêuticas” que continuam recolhen-
do pessoas. Nós sabemos que as “comunidades terapêuticas” se utilizam, de maneira 
fraudulenta, de um termo originalmente criado a partir de um processo de transfor-
mação das instituições manicomiais na Inglaterra e que foi um passo importante em 
boa parte das experiências internacionais de reforma psiquiátrica, no sentido de des-
montar a estrutura manicomial, para um local de trabalho coletivo, de troca, onde essa 
atuação solidária, coletiva, - e que os franceses aliás chamaram de coletivo terapêutico 
-, pudessem ser uma prática terapêutica, uma prática de saúde, de produção de vida. 
Essas “comunidades terapêuticas” brasileiras estão cumprindo muito mais uma função 
de criação de mercado para setores de igrejas, políticos, e da economia, estão mercan-
tilizando a vida. Então além da patologização, da medicalização da vida, tem esse lado 
da mercantilização, tanto seja na venda de remédio, na patologização ou na internação, 
fazendo da vida um negócio de mercado. 

Antes de finalizar, queria registrar a quantidade de lives, conversatórios, pela inter-
net, de setores críticos, ou progressistas, que estão aproveitando esse momento para 
traduzir e ressignificar esse sofrimento, as dificuldades, essa experiência, muitas vezes 
inclusive, necessária, independentemente de classe social e muitas vezes (não quero 
generalizar nada) experiências de autorreflexão, de organização da vida. Quantas refle-
xões estamos tendo na nossa vida pessoal, familiar, profissional, nossa relação com os 
outros, com a vizinhança, com o mundo, com a natureza, com a ecologia, com tudo? 
Nós estamos tendo que repensar, refletir, e claro, como toda situação de luto, de perda, 
de ruptura, é uma situação de crise. E aí o próprio Gerald Caplan dizia: a crise, tanto as 
evolutivas quanto as acidentais, tem dois grandes desdobramentos, um é o desdobra-
mento negativo, é você ser soterrado pela crise, perder o controle, a perspectiva de vida 
etc., e a outra é a superação da crise. Então, por exemplo, hoje na medicina psiquiátrica, 
mental, a patologização, é tão grande que ela não permite mais que as pessoas sofram, 
uma ideia de que o ideal da vida é não ter sofrimento. Eu não posso ter uma pequena 
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insônia, uma angústia, uma ansiedade, não posso chorar por uma perda de alguém por 
mais de duas semanas que isso é patológico. Não posso me entristecer por uma série de 
coisas, não posso sofrer, e é muito fácil capturar e tornar esta experiência uma forma de 
patologia. Tem uma outra explicação boa para medicalização, com sentido bem amplo, 
que é capturar por meio de um discurso, de uma racionalidade, uma experiência de vida 
como sendo algo da ordem predominantemente, ou exclusivamente, da racionalidade 
médica. 

No caso do transtorno mental, alguns argumentos chegam a ser, me desculpem 
pela expressão, ridículos. A teoria do desequilíbrio dos neurotransmissores é ridícula. 
Por exemplo, a depressão nesse momento de pandemia inclusive coloca mais uma vez 
em cheque essa teoria, Se existem pessoas mais deprimidas, e depressão não é sinônimo 
de doença, posso ficar deprimido no momento em que não posso ver meus familiares, 
não posso sair, tenho que romper com as minhas atividades cotidianas, de vínculos. 
Mas para a teoria do desequilíbrio químico a depressão diz respeito a um problema de 
recaptação de serotonina no nível da sinapse. Considera que há um distúrbio indivi-
dual, orgânico, que pode ser de natureza genética ou qualquer outra coisa, que produz 
a experiência do transtorno. Então eu tenho que tomar medicamentos que reponham 
o meu nível de serotonina, e acabou, e não tem mais nada, não tem minha vida, não 
tem minha tristeza, minhas perspectivas, minhas frustrações, não tem família, não tem 
uma sociedade opressora que cada vez mais me deixa sozinho no mundo, porque me 
retira a previdência, me retira o acesso à educação, retira o direito ao trabalho, retira 
uma série de outros direitos e possibilidades. E pronto, o problema é individualizado 
porque eu tenho um problema de recaptação de serotonina. Então, essas teorias estão 
sendo assumidas, às vezes, de uma maneira inconsciente, - vou usar essa expressão, mas 
na área da psi é muito perigoso esse termo -, é de uma maneira não-consciente, não no 
sentido freudiano, de uma maneira não-consciente que estamos fazendo esse jogo da 
patologização. 

Para encerrar eu queira falar mais 20 coisas. Mas não dá tempo! Queria falar sobre 
a produção de subjetividade por lives como essa. Nunca o tema da saúde mental apare-
ceu tanto na mídia, mas se vocês forem ler o que está escrito sobre saúde mental verão 
que é, na verdade, sobre transtorno mental. É fundamentalmente sobre transtorno 
mental que se fala, de como o sofrimento, o isolamento, o confinamento, produzem 
transtornos mentais, produzem sintomas. E o poder de sugestão que essa mídia tem é 
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muito forte, então começamos a receber notícias, só que a partir de visão voltada para as 
patologias, isso é muito importante. Quero encerrar dizendo que isso já vem ocorrendo 
há muitos anos; inclusive tem um trabalho clássico do ex-reitor da Universidade Federal 
da Bahia, Naomar de Almeida Filho, mostrando o quanto essas pesquisas de prospec-
ção de transtorno mental, esses surveys, produzem a percepção de transtorno mental. É 
muito comum ver autores progressistas dizendo “olha, a depressão é o grande mal do 
século”, e me lembro que em 2000 já falavam que “em 2020 a depressão será o grande 
problema de saúde do mundo, o maior motivo de afastamento”. E não percebem que 
esse cenário futuro não estava sendo revelado, previsto, mas sim construído. Está sen-
do construído, porque estamos fazendo uma banalização da vida e transformando em 
doença e em transtorno aquilo que é da ordem da vida e que depende muito da nossa 
consciência sobre essa experiência, sobre a importância desse sofrimento e a passa-
gem por essas experiências, de modo crítico, para que a gente se transforme enquanto 
sujeito e, como sujeitos, possamos transformar a sociedade, porque o outro grande 
efeito político da patologização é a individualização do sofrimento. Isso é, no limite, a 
individualização, e até biologização, de todas as consequências do modo de produção 
social perverso, cruel. Estamos vivendo um hiper-neoliberalismo ou super-liberalismo, 
que não só produz esse sofrimento e o patologiza, mas também constroi um conjunto 
de racionalidades patológicas fortemente apoiado pelos laboratórios farmacêuticos e 
muitos “acadêmicos” da psiquiatria, em muitos casos financiados por esses mesmos 
laboratórios, pelo mercado médico, industrial e financeiro. Uma patologização que in-
teressa à despolitização da sociedade para que, vazios e doentes, fiquemos mais frágeis 
e, ao mesmo tempo, maiores consumidores de medicamentos, tratamentos, terapias, 
meios diagnósticos etc.

Existe muitas pesquisas afirmando que tem aumentado a frequência de transtorno 
mental. Porém, não são pesquisas metodologicamente bem embasadas, não são pes-
quisas como realizamos e estudamos nas universidades. Quando se faz uma pesquisa 
“de verdade”, se dedica muito tempo desenhando a metodologia da pesquisa. Mas, 
então, de repente, aparece um monte de “pesquisas” feitas em cima da hora, pesquisas 
de opinião do tipo Ibope, por telefone, em que as pessoas são induzidas a demonstrar 
sua insatisfação com o isolamento, sendo patologizadas em sua condição de fragilidade: 
“você está triste ou muito triste?, “marque de um a cinco como considera sua situação”. 
Recordam aquelas pesquisas de satisfação feitas em hotéis, na quais se solicita que o 
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cliente marque seu grau de satisfação ou insatisfação, a partir das carinhas sorridentes 
ou emburradas. Existe muito pouca consistência nesse processo. Isso não significa ne-
gar o sofrimento, negar que existem processos intensos e que precisam de tratamento, 
precisam de apoio. Quando falo de medicalização, ou falo de ausência de transtorno 
enquanto doença, não estou dizendo que não existe sofrimento psíquico e não significa 
que nós, profissionais de saúde, nós, profissionais de saúde mental, não sejamos im-
portantes e não tenhamos um papel importante no apoio, na escuta, na orientação, no 
suporte às pessoas que sofrem. Só que, para exercer essa prática, nós não precisaríamos 
do conceito de doença, nem precisaríamos das instituições de segregação, de isolamen-
to e nem de tratamentos invasivos. 

Então é isso que eu queria falar, se tiverem questões me ajudem a reorientar meu 
discurso, eu falei quase uma hora e ainda sinto que faltava alguma coisa. Muito obriga-
do Cida, e fico à disposição de vocês.

[Cida] Paulo, está sendo maravilhoso! Tem vários comentários e perguntas aqui 
no chat. Você falou de uma questão importante, e foi ótimo que falou, sobre as Co-
munidades terapêuticas. Lembrando que aqui no Brasil eles se apropriam, destroem 
esse conceito e criam algo que nem é “comunidade” nem é “terapêutico”, é um belo 
mercado para ganhar muito dinheiro e infiltrar ainda mais concepções religiosas extre-
mamente retrógradas.

Acho que devemos lembrar que a patologização do sofrimento psíquico já existia 
muito intensamente; o campo psi, - emoções, sentimentos, cognição -, é o alvo prefe-
rencial da patologização e da medicalização. Era - e continua sendo - muito comum 
você estar em um velório, a viúva ou a mãe chorando, e ela precisa chorar porque 
precisa elaborar seu luto, sofrer o luto, e alguém tira da bolsa um comprimidinho de 
antidepressivo e dá para ela. Quer dizer, o sofrimento incomoda, a pessoa não pode 
chorar, mas é necessário passar esse luto até para poder superar. Hoje o que estamos 
vivendo e acho que no Brasil a gente vem vivendo esse efeito do vírus de uma forma 
muito mais cruel, porque é um vírus que ainda é uma incógnita, cada vez mais a medi-
cina reconhece que não sabemos nada sobre ele, as pessoas se reinfectam, não se sabe 
qual é a imunidade, enfim é uma incógnita, mas ele encontra no Brasil um caldo de 
cultura perfeito para ele. O terreno do negacionismo, da destruição do SUS, da destrui-
ção de direitos, do terraplanismo, do racismo, do machismo, do fascismo enfim, e aí ele 
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cresce violentamente. E nos deparamos com algo muito difícil que é o isolamento - eu 
tenho evitado falar em “confinamento” porque reforça o negativismo desse ato, que 
na verdade é um ato de cuidado e proteção, de você se isolar, se distanciar das pessoas, 
mas é difícil, é sofrido. É sofrido você não ter o contato com seus parentes, você não 
poder falar com pessoas queridas. É mais sofrido ainda quando alguém querido fica 
doente e você não pode estar perto, quando alguém querido morre e você não pode 
velar, você não pode chorar com outros queridos. E aí, patologizarem isso é terrível, eu 
diria que é de uma maldade, estou até usando o conceito moral e ético, é uma maldade 
patologizar o sofrimento psíquico nessa hora, porque essas pessoas não estão doentes, 
elas estão vivendo um tempo de horrores, é isso que estamos vivendo. Se isso foi um 
tempo de horror na Itália, na Espanha, no Brasil está sendo muito mais intenso por 
conta desse “caldo de cultura” fascista, genocida. E o que nós todos precisamos não 
é de um diagnóstico, como você falou, porque não é doença, não precisamos de uma 
pílula para abolir o sofrimento; não, o sofrimento vai ter que existir, temos que abolir a 
causa desse sofrimento e não ele em si. O que precisamos é construir redes de apoio, o 
que precisamos são redes de apoio, redes de cuidado, cuidados coletivos, mútuos. Uma 
pessoa ou outra pode chegar em um grau de sofrimento, um grau tão insuportável que 
pode precisar de uma ajuda terapêutica, medicamentosa, mas não é a regra. A regra é: 
precisamos estar disponíveis para sermos elos dessa rede de apoio, e eu acho que é isso 
que está precisando ser discutido. Despatologizar o sofrimento psíquico. 

Algumas pessoas pediram para você falar sobre essa coisa futurística, que está sen-
do construída em nosso imaginário, que é o “novo normal”. Se a gente já tinha críticas 
para o normal, essa concepção de normalidade, o que falar de um novo normal? Que a 
gente nem sabe se vai mesmo existir, muito menos como será. Por favor, fale desse tal 
“novo normal” e desse futuro que se avizinha, dessa invasão intensa da Academia Psi-
quiátrica Americana (APA), das indústrias farmacêuticas, enfim do biopoder. O nosso 
passar por uma pandemia está sendo apropriado pelo biopoder. 

Também perguntaram se temos tido contato com discussões sobre patologização 
do sofrimento em outros lugares, em outras regiões do mundo. Sei que vem acontecen-
do intensamente, sei que você tem participado de muitas, inclusive vai ter no dia 1º de 
Junho (2020) uma discussão com pessoas do Uruguai, Argentina, Brasil e Chile. Então 
acho que você pode falar também sobre isso, sobre como não estamos sós. 
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[Paulo] Bem, perfeito, é muita coisa para falar Cida. Podemos ficar algumas horas, 
a gente vai falando e vai aparecendo outras ideias, questões. Primeiro, quero aproveitar 
o embalo para lembrar que nos dias 30 e 31 de julho (2020) será o pré-congresso da 
ABRASME. Iríamos realizar o congresso em Recife, mas devido à pandemia foi sus-
penso. Vamos, então, ter um pré-congresso e teremos algumas discussões muito boas, 
inclusive sobre a situação da América Latina, com pessoas de vários países: México, 
Venezuela, Argentina, Uruguai, Chile, e nós aqui do Brasil. Vamos ter uma mesa sobre 
essa questão social e política importante, do ataque ao Estado e às políticas públicas; 
lembro, agora, da demonstração de que se não fosse o SUS estaríamos em uma situação 
muito muito pior. Com as atitudes negacionistas, com essas necropolíticas que estamos 
vivendo no Brasil, se não fosse o SUS, mesmo do jeito que está, mesmo despedaçado, 
também pelos governos anteriores, não vamos só responsabilizar o de agora não, nós 
estaríamos no caos. Então, acho que tem muito a discutirmos sobre as bases e conse-
quências do negacionismo, desse tal novo normal, e de tantas coisas que nos rodeiam. 

 Uns dois meses atrás, fizemos um debate pela ABRASME e me preocupei em in-
cluir nesse debate as reflexões de muitos autores importantes, como Edgar Morin, Boa-
ventura de Souza Santos, Slavoj Žižek, Alain Badiou, Noan Chomsky, Giorgio Agam-
ben, Ailton Krenak, Thomas Pikety, Byung-Chul Han, Domenico de Masi e tantos 
outros. Eu penso que a pandemia reabriu assuntos, como é o caso do papel do SUS, o 
papel do Estado, o papel dos profissionais de saúde, o papel da mulher, o papel da casa, 
o papel do cuidado, o papel das redes sociais. Existem experiências incríveis; nós vamos 
discutir democracia viva lá em Recife, aí em São Paulo em Paraisópolis, aqui no Rio 
na Maré e em Manguinhos. Não fosse as comunidades se organizarem solidariamente 
seria muito pior, porque um Estado ausente, omisso, negacionista, necropolítico, que 
até um Ministro do Supremo Tribunal Federal chamou de genocida. É a sociedade civil 
que está agindo. Então, existem muitas coisas muito positivas, aquele lado que a gente 
falou da crise, a crise não é só sobre o sofrimento ruim e o desdobramento ruim, é a 
possibilidade de reorganizar os laços, e isso vai entrar em disputa de agora em diante.

Então nós, atores sociais, lideranças, sujeitos políticos, coletivos, que temos essa 
consciência, temos que ampliá-la, trabalhar por ela, sair à luta e ir à luta nesses novos 
acordos, nesses novos normais, do que é normalidade. Vamos ter que correr atrás de 
novo do SUS, do Estado e da importância do Estado, pois até agora só ouvimos falar 
que o Estado é pesado, inoperante, é caro, oneroso, enquanto estão destruindo a edu-
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cação, estão destruindo as políticas públicas. E agora vemos o Paul Krugman falar que 
os Estados Unidos vão ter o pior resultado em comparação com os outros países no 
mundo, porque não tem políticas públicas, de proteção, de saúde, tudo é privatizado. 
Outros falam que vai ser o Brasil... Eles estão disputando quem é o “melhor pior”, o 
Trump ou o Bolsonaro.

Então, acho que muitas pessoas não têm noção dessa questão do mercado, que 
você falou. Já falei muito da necessidade de uma crítica epistemológica, de uma crítica 
de superação desses conceitos que utilizamos, como o de transtorno mental, desordem, 
sem saber exatamente o que é, sem analisar quanto eles têm de demanda social, de 
pressão social, em vários aspectos que vão desde o desemprego, a produção da mascu-
linidade e do gênero, a criança, a infância, em uma sociedade de profundas mudanças, 
inclusive da família. Vejam, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é atribuí-
do à criança e não aos pais, não à sociedade, que delega cuidado a uma escola, cujas ba-
ses foram criadas 300 anos atrás, em um modelo de escola disciplinar, normalizadora, 
esgotado há muito tempo. Então, a criança tem que suportar isso, se eu voltasse para a 
sala hoje, seria rapidamente mandado para fora.

Quero registrar que Clara D´Avila e Lucas Gonçalves, com ilustrações de Marcos 
Chica Díaz, fizeram um livro infantil chamado “Paulinho e a pílula anti-pulo”, com a 
estória de um menino patologizado porque pulava muito, que foi inspirado e também 
uma homenagem a mim. Fiquei muito honrado. A contação dessa história musicada e 
narrada pode ser assistida no YouTube, deixo o link para quem interessar https://you-
tu.be/s5-90RlZFmk .

Hoje temos um cenário diferente, levantado por vários autores, como Marcia An-
gell com seu livro “A verdade sobre os laboratórios farmacêuticos”, Robert Whitaker 
com “Anatomia de uma epidemia: pílulas mágicas, drogas psiquiátricas e o aumento 
assombroso da doença mental” e “Psiquiatria sob influência: corrupção institucional, 
lesão social e prescrições para a reforma” e tantos outros autores como Peter Gotzs-
che e Irving Kirsch. Porém, temos um grande problema, para além da questão epis-
temológica; não mais apenas o esgotamento epistemológico, dos limites e da pretensa 
neutralidade da ciência, dos erros, da ciência versus ideologia e senso comum. Existe 
um processo nítido, definido, de produção fraudulenta de conhecimentos pseudo-cien-
tíficos. Nesse trabalho do Robert Whitaker, Psiquiatria sob influência: corrupção institucio-

https://youtu.be/s5-90RlZFmk
https://youtu.be/s5-90RlZFmk
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nal, lesão social e prescrições para a reforma, ele mostra como é o interior dos laboratórios; 
Marcia Angell, médica e pesquisadora da maior respeitabilidade nos Estados Unidos, 
ex-editora chefe de uma das maiores revistas científicas do mundo, “The New England 
Journal of  Medicine”, descreve como graves problemas na construção metodológica 
e na análise de dados produzem resultados falsos. Então, vejo muitas pessoas falando 
“mas isso é pesquisa baseada em evidência”, sim, só que é evidência construída. As 
evidências, como já cantava Elis Regina na música de Tunai, meu amigo que faleceu 
recentemente, e Sérgio Natureza: “As aparências enganam”, as evidências enganam, 
o óbvio pode beirar o engano. E ainda mais, você pode produzir falsas evidências e 
transformar os resultados. Marcia Angell percebeu isso tudo, se afastou da editoria da 
revista e denunciou a prática.

Então, hoje não se trata só das implicações, das questões relacionadas às limitações 
da ciência; que há uma produção consciente, determinada, de “conhecimentos” que 
trabalham a favor da patologização, na ampliação, no alargamento da noção de doença. 
E as experiências subjetivas são muito mais fáceis de se elasticizar, de ampliar a ideia de 
sofrimento, de dor etc. Cida, lembrei quando você falou do luto, e vou encerrar pois 
não sei se tenho mais tempo. Duas coisas: uma o luto do Cacique Raoni, do sofrimento 
que ele tem, ele tem um luto, está sofrendo muito. E quando meu pai faleceu, minha 
mãe ficou um ano de preto, andando em casa de preto e mudando os hábitos dela, 
porque é uma tradição, em uma família latina em que o luto é de um ano, é cultural. E 
assim outros lutos, como o dos Bororós, são muitos lutos diferentes. E hoje tentam nos 
impor um único padrão de luto. 

Participei de algumas outras lives e também de algumas entrevistas, Cida, uma coisa 
que tenho falado para as pessoas: nesse momento, se você estiver sentindo pelo distan-
ciamento, ou confinamento, ou isolamento, a solidão, tente milhares de coisas. Eu vi 
várias pessoas falando de ver um filme, ler um livro novo, ligar para as pessoas, hoje em 
dia com as lives nós estamos aprendendo a mexer mais no meio virtual. Mas, por favor, 
não se automediquem. Não corram para o medicamento! É um momento muito difícil 
e pode ser para muitas pessoas, mas é muito importante que a opção da automedicação, 
ou da busca por medicações, não seja a opção. Até porque esses medicamentos têm 
muitos outros efeitos; hoje sabemos, graças a essas pesquisas e a esses trabalhos, o 
quanto esses medicamentos produzem efeitos colaterais; no caso dos antidepressivos, 
por exemplo, em nossos Seminários trouxemos o Irving Kirsch, um dos maiores pes-
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quisadores do mundo sobre depressão e antidepressivos, e vimos seus efeitos. É im-
portante que nossos colegas médicos também saibam disso. E aqui estou vendo mui-
tos médicos participando e fico muito feliz, pois temos visto quantos médicos estão 
abrindo os olhos. Como a Marcia Angell falou: a verdade é como somos enganados 
pelos laboratórios farmacêuticos. E o fato de a pessoa ser médica não significa que ela 
concorda com a forma como as coisas estão existindo. Pelo contrário, conheço muitos 
médicos que caem em si ao tomarem conhecimento de como a medicina é utilizada no 
campo das políticas, da economia, dos interesses... e por isso eu fiz aquele resgate his-
tórico para que mais médicos possam mudar a sua prática e sua orientação. Então, eu 
queria chamar atenção para isso, não sei se eu deixei de responder alguma coisa. 

[Cida] Está ótimo, deixa só te falar...

[Paulo] A Stela, aí de Campinas já está pedindo para fazer outra live, então…

[Cida] Pois, é, vamos marcar. Tem uma pergunta interessante sobre o negacionis-
mo da ciência e os modos e possibilidades de enfrentar, que acho uma questão impor-
tante e é uma postura oposta ao “novo normal”. Opostas, mas ambas são exercícios 
de futurologia. Todos têm certeza absoluta, quando na verdade a ciência e a vida são 
feitas de dúvidas, de interrogações, de incertezas, nós não sabemos o que vem, e mais 
do que qualquer outro campo a ciência sabe da transitoriedade dos conhecimentos e da 
verdade. Acho que é uma questão interessante. 

[Paulo] Olha, Cida, um dia desses eu estava lembrando que estou fazendo um 
vídeo histórico sobre a psiquiatria, da Liga Brasileira de Higiene Mental, a liga que foi 
criada por Renato Kehl e Gustavo Riedel nos anos 20, de forte teor xenofóbico, an-
tialcoólico, racista, machista, e que curiosamente teve personagens muito importantes, 
por exemplo, o Juliano Moreira. Recentemente, fiz o prefácio de um livro da editora 
da UFBa, de autoria do professor Ronaldo Jacobina. Um livro sobre Juliano Moreira, 
um grande intelectual progressista em sua época. O Juliano era baiano, negro, veio para 
o Rio de Janeiro em um momento em que o termo “baiano” era usado como agora o 
presidente usou “os paraíba”, e vai para a corte do Rio de Janeiro na virada do Impé-
rio para República. Juliano, naqueles primeiros anos, assumiu a direção da Assistência 
Médico-legal aos Alienados e o Hospício Nacional de Alienados, em 1903. E Juliano 
teve um papel no questionamento dessas teorias racistas. Foi homenageado em alguns 
países, no início do século XX, em que era muito difícil viajar. E ele foi à China, Japão, 
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Alemanha, e era reconhecido internacionalmente. Bem, fiz essa fala para dizer que 
ele, Juliano Moreira, e outros tantos, como Gilberto Freyre, eram membros da Liga 
Brasileira de Higiene Mental. E qual era a questão da Liga? Por que a Liga defendia 
essas teorias morelianas, da degenerescência, do degenerado, da degeneração mental 
da raça? Porque era “a ciência” da época. Então a grande questão, ainda hoje, quando 
se debate isso, é não considerar que, e estou falando de maneira bem sintética, que a 
ciência é “A verdade”. Oswaldo Cruz construiu o castelo da Fiocruz, hoje Fundação 
Oswaldo Cruz; e foi ele mesmo quem mandou construir. Muita gente pergunta: “esse 
castelo era o quê antes de ser a sede da Fiocruz?” Não era nada antes, foi construído 
por Oswaldo Cruz para sede da instituição, em uma época, virada do 1800 para 1900, 
em que a ciência seria a grande reveladora da verdade, pois a verdade não estaria mais 
no “castelo de Deus”, a igreja, nem no castelo da monarquia, o palácio do rei. Estaria 
na ciência, é bem simbólico isso. Um castelo para a ciência, que reivindicava ser a nova 
detentora da verdade! 

A ciência é a nova verdade. Boaventura Santos Sousa discute como, no paradigma 
positivista, todos os outros saberes não têm valor. Em minha concepção, ao mesmo 
tempo que a gente tem o reconhecimento do valor da ciência, a ciência é um dos sa-
beres que compõem a complexidade da vida e dos saberes. Ela também deve ser sub-
metida àquilo que eu falei de Einstein, dos paradigmas, ela deve ser considerada, mas 
criticamente. Ela também deve ser colocada entre parênteses, foi isso que Edmund 
Husserl falou, e que Basaglia assumiu para a doença mental. A ciência, e fundamental-
mente aquela que trata das ciências humanas, não tem o padrão de “positivismo” que 
as ciências ditas exatas teriam. E que não são tão exatas como dizem ser! O grande 
matemático Gödel dizia que todo mundo fala que a matemática é a base das ciências 
exatas, mas a matemática é uma filosofia. Onde se ensinava matemática? Na faculdade 
de filosofia, algumas faculdades eram Filosofia, Psicologia e Matemática. A filosofia 
assim como a matemática são abstrações humanas, e não é nem jogar a ciência fora e 
nem a considerar como a nova verdade. Nesse momento estamos vivendo essa dico-
tomia, essa oposição do tipo “ou é uma coisa ou é outra”. E aí as pessoas falam que 
estou sendo ideológico, os negacionistas nos chamam de ideológicos; isto, na verdade, 
especialmente no caso da saúde mental e da política pública, está encobrindo muitos 
interesses de mercantilização, de poder, de domínio. Quando saiu a nota técnica do mi-
nistério da saúde, que foi retirada depois, muita gente lutou contra ela. E vou colocar no 
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meu currículo Lattes que eu escrevi na mesma semana uma nota que saiu na revista Ra-
dis falando contra a “nota técnica” - entre aspas pois de técnica não tinha nada – e que, 
na verdade, encobria todo o processo de mercantilização que se está fazendo com a 
reabertura dos hospícios, com a criação de “comunidades terapêuticas”. A bem da ver-
dade, o que está em jogo não é um modelo teórico, de como entender e tratar o sofri-
mento psíquico, a saúde mental ou o transtorno mental. O que está em jogo para esses 
defensores da “nota técnica” é o mercado. Eles estão recuperando o mercado, já que 
desde 1988, com o advento do SUS, nós vínhamos construindo uma política pública. 
Com toda a precariedade e com todos os ataques de todos os governos, pois até mesmo 
quando pudemos ter um governo democrático popular nós não construímos quadros 
de Estado no campo da saúde mental, não construímos quadros de Estado de saúde 
da família, de saúde mental, enfim, de saúde. E já começamos a terceirizar e precarizar 
as gestões. Não queria ampliar tanto a questão, mas queria demarcar isso, é importante 
ter uma atitude crítica com a ciência, ao mesmo tempo que a criticando, criando mé-
todos, critérios, formas de entendimento. Não se faz as coisas só com boa vontade, é 
necessário conhecimento científico e político. Acho que o novo paradigma, e talvez 
a ideia do novo normal, me lembrei agora do “novo paradigma” como Boaventura 
de Souza Santos fala no seu livro “Um Discurso Sobre as Ciências”, é que se consiga 
fazer conviver em um novo não-equilíbrio - para não falar em equilíbrio, e nem em 
desequilíbrio - em uma espécie de tensão entre os vários saberes da sociedade, as várias 
formas de ver o mundo. Isso seria o estado de democracia que nós queríamos. Acho 
que estamos vivendo esse momento da incapacidade de conviver com a pluralidade, 
com a multiplicidade, com o plural. Daí a intolerância no debate e nas relações com 
temas como sexo, sexualidade, religião, gênero, das raças, etnias. Obrigado Cida.

[Cida] Paulo, muito obrigada! Olha, o que tem de comentários e de gente pedindo 
para você falar de outros temas, mas acho que a gente vai marcar a segunda live Despa-
tologiza com Paulo Amarante, acho que merece, tem muita gente pedindo muita coisa. 
Depois a gente pode dar uma olhada geral e pensar uma outra conversa com você, já 
abordando temas um pouco mais específicos. Não tenho como te agradecer, em meu 
nome, em nome da Cecília que está aqui do meu lado vibrando com tudo, e em nome 
do Despatologiza, muito, muito obrigada! É um pouco redundante eu te agradecer em 
nome do Despatologiza, porque você também é do Despatologiza, então... 

[Paulo] Claro, claro...
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[Cida] Algumas pessoas têm perguntado sobre o Despatologiza, como pode 
conhecer, onde tem... O Despatologiza tem alguns canais, algumas redes sociais, no 
Facebook, no Instagram também e uma página que agora está sendo melhorada e re-
formulada Mas, pelo Facebook vocês podem entrar em contato, inclusive para conver-
sar sobre a possibilidade de participarem de reuniões de grupos Despatologiza que já 
existem em vários lugares do Brasil, ou até pensar em criar outros grupos pelo Brasil, 
que é uma ideia e um movimento que se amplia e cresce conforme as pessoas vão se 
interessando pelo tema e se comprometendo com essa concepção de vida, de ser hu-
mano e de ciência. É um movimento, não tem chefe, não tem chefia, não tem regras, só 
tem uma carta de princípios e uma concepção de mundo, de ciência e de ser humano. 
Então vocês podem entrar em contato por esses canais e pelo e-mail presente no site. 
Paulo, muito obrigada, e obrigada a todes que estiveram conosco aqui. Acho que esta-
mos começando uma nova etapa do Despatologiza, enfrentando essa patologização em 
tempos de pandemia e em tempos de fascismo. Vamos que vamos! Mais do que nunca, 
defendendo o SUS, defendendo a reforma psiquiátrica, os CAPS, a RAPS, lutando con-
tra os manicômios, comunidades terapêuticas e lutando pela democracia que queremos. 
Nós continuamos resistindo e lutando pela democracia! 
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ECA 30 anos: Direitos das crianças e adolescentes sob 
ataques

Realizada em 07/08/2020
Disponível em https://m.youtube.com/watch?v=S_s1SEYrfc0 

Convidada: Iolete Ribeiro da Silva
Mediação: Rosangela Villar

Transcrição: Marina Barcellos Pavão
Revisão: Rosangela Villar

[Rosangela] Boa noite. Estamos aqui para mais uma live organizada pelo Des-
patologiza. Quero agradecer a todos os presentes virtuais. Temos aprendido que, ape-
sar de limites que nos são impostos pelo momento, estamos ganhando também com 
essa possibilidade, porque nos permite ter próximos para debate, pessoas que estão 
muito longe fisicamente da gente. Longe mesmo, de várias partes do país. O tema 
escolhido nos é bastante caro, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que 
em julho completou 30 anos de história. Ele é visto de maneira bastante contraditória 
na sociedade em que vivemos, neste país. Para algumas pessoas, é um documento de 
garantia de direitos de crianças e adolescentes, considerado dos melhores; para outras 
é um instrumento importante, mas muitos direitos ficaram de fora, mesmo das revi-
sões; para outros é um instrumento bom, mas que não conseguiu ser implementado 
em partes essenciais; outros ainda dizem que é um instrumento muito aquém do que 
deveria ser, mas que foi o instrumento possível no jogo social que tivemos de fazer, 
articulando com forças conservadoras, tanto na construção quanto nas revisões; e, por 
fim, o pior discurso, a pior leitura que temos dele, é que garante excesso de direitos a 
nossas crianças e adolescentes. Essa última visão do ECA infelizmente ainda persiste 
em muitos segmentos sociais, inclusive ensejando discursos que prefiro não repetir, 
porque dá angústia por um lado, dá nojo por outro lado, dá raiva ... então, paro por aqui. 
Independente desses diferentes olhares sobre o ECA, o que vivemos hoje é um siste-
mático ataque a ele e aos direitos de crianças e adolescentes, em especial nos últimos 
anos, com medidas, decretos, portarias sendo baixadas muitas vezes de maneira ilegal, 
inconstitucional. Estamos vivendo algumas agora, que talvez a Iolete traga para a gente 
conversar. E a questão que fica é: até onde vão esses ataques? Que reações são possíveis 

https://m.youtube.com/watch?v=S_s1SEYrfc0
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para o enfrentamento? Agora, por que isso acontece? Porque o ECA traz em seu bojo 
um convite, o convite da mudança de olhar, mudança de paradigma, mudança de civili-
dade... e isto não é facilmente aceito por uma parte da nossa sociedade, que não aceita 
essa mudança de olhar e acha que tem direito de achar tudo isto errado. Por isso aconte-
cem as coisas que estamos vivenciando. Bom, em função disso, há a necessidade de fo-
carmos este tema, de forma repetitiva, incansável, o que vem sendo feito por diferentes 
entidades, movimentos, associações, universidades, de diferentes formas: com materiais 
técnicos, pesquisas, eventos pontuais, ações de militância, ou na forma de campanha. O 
Conselho Regional de Psicologia de São Paulo está fazendo uma campanha, com even-
tos o ECA até o final do ano. Não importa como, mas precisamos fazer o tema estar 
no debate, nas mídias, fazer com que o enfrentamento, a reação, seja estimulado. Vamos 
precisar conquistar as pessoas para essa necessidade. É importante sempre lembrar 
que toda vez que não garantimos direitos, nos aproximamos de maneira perigosa, dos 
processos de patologização, de medicalização e de judicialização. Bom, já falei demais. 
Vamos abrir espaço para nossa convidada, [Iolete]da Silva: Psicóloga, diretora e profes-
sora da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas e presidente do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). Iolete, eu 
e todos os membros do Despatologiza já te agradecemos pela prontidão em aceitar o 
convite. Querida, seja bem-vinda.

[Iolete] Boa noite a todes que nos acompanham. Esse é um tema muito impor-
tante para nosso país. Mobilizou tantas redes, tantos movimentos na época da constru-
ção do Estatuto, e mesmo antes, quando se aprovou os artigos 227, 228 da Constituição 
Federal. Mobilizou grupos bem diferentes, desde movimentos sociais, pesquisadores, 
legisladores, foi um movimento bastante plural. Toda essa discussão em torno do Es-
tatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que aconteceu no Brasil, estava também 
sintonizada com o debate internacional, que culminou com a aprovação dos direitos da 
infância na ONU e que aconteceu muito próximo à aprovação do ECA, logo depois 
da nossa Constituição, mas foi um processo muito longo, de muitos anos para a ONU 
aprovar esse documento. Essa demora inclusive representa a resistência que alguns te-
mas encontraram, como a proibição do castigo físico e humilhante. Isso demonstra o 
quanto ainda é desafiador discutir direitos de crianças e adolescentes.

A concepção do nosso Estatuto é o reconhecimento do estatuto de “sujeito de di-
reitos” para crianças e adolescentes, tema ainda complexo e difícil em nossa sociedade. 
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Temos enormes desafios para consolidar no âmbito das diferentes instituições, inclu-
sive instituições que fazem atendimento a crianças e adolescentes ou que prestam de 
alguma forma algum serviço para a infância e adolescência. Quando o ECA completa 
30 anos e começa todo esse debate, uma coisa positiva é essa intensa mobilização da 
sociedade em torno da discussão sobre o ECA. São muitas instituições envolvidas, rea-
lizando análises, divulgação, comemorando a existência do ECA e de fato precisamos 
comemorar, pois se temos muitas violações de direito, sem o ECA o cenário seria bem 
pior. Esse momento é um momento em que devemos reconhecer e reafirmar a impor-
tância do ECA para nosso país, mas é um momento também para refletir. Rosangela 
fez referência às diferentes compreensões ou posicionamentos em relação ao Estatuto. 
Nenhuma lei é imutável, toda lei deve se aprimorar porque o sentido de uma lei é que 
ela possa contribuir para melhorar a realidade, as condições de vida das pessoas, pro-
mover direitos, a começar pelo direito à vida. Portanto, as leis são dinâmicas, precisam 
de aprimoramentos sempre.

Nesse período de vigência do ECA, ocorreram muitas mudanças em seu texto. 
Algumas delas foram para ampliar os direitos garantidos, outras não. Com algumas, 
inclusive, fomos surpreendidos, com um “está aprovada a alteração”, sem debate pú-
blico, sem audiência ou uma divulgação prévia. Às vezes, em tempo recorde, se aprova 
a inclusão de um artigo no ECA e analisamos, é completamente contrário a toda a 
fundamentação que está ali, baseada na ideia de proteção integral, na visão sistêmica 
de uma rede de serviços que deve estar em funcionamento de forma articulada para 
garantia dessa proteção integral. Mas observamos também medidas e alterações que 
foram importantes; uma delas é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(SINASE), a organização, a aprovação dessa lei, todas as mudanças que foram construí-
das a partir daí foram muito importantes, mesmo que não possamos dizer que já temos 
uma implementação ampla do SINASE. Não, ainda não temos. Ele é muito mais uma 
lei do que uma realidade. Mas uma lei importante, as diretrizes que estão estabelecidas 
ali são importantes. 

Qual o desafio que a gente vive hoje? É o retorno do menorismo. Aliás, o menorismo 
nunca desapareceu. Sempre esteve presente de alguma forma, mas nunca teve tanto 
espaço quanto no momento atual. Hoje, por exemplo, na pauta do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) foi colocado em discussão a realização de audiências por videoconfe-
rência e isso é extremamente preocupante porque esse procedimento desconsidera a 
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dificuldade que as famílias têm de acessar os recursos tecnológicos para acompanharem 
esse processo. Então, esse processo ignora a desigualdade social do nosso país, fere 
princípios constitucionais que garantem o direito ao contraditório e a ampla defesa. 
Além de não garantir a privacidade e proteção dos dados de adolescentes nesses atos 
judiciais e não assegurar o respeito às peculiaridades da infância e adolescência. Esse é 
um exemplo que aconteceu hoje, foi colocado em votação para que o CNJ regulamente 
essa prática, que na nossa concepção é um retorno ao menorismo, porque é mais uma vez 
negar os direitos aos adolescentes à defesa, ao acompanhamento apropriado em todo 
o processo de realização dessas audiências.

Recentemente, tivemos a publicação de resolução do CONAD regulamentando 
o acolhimento de adolescentes em comunidades terapêuticas, outra medida que repre-
senta o retorno ao menorismo, contra toda política de saúde e política de saúde mental; 
é uma medida arbitrária porque tomada por um conselho que é um conselho somente 
do governo, que não contempla a participação da sociedade civil de forma legítima. 
O CONAD tinha uma representação de conselhos profissionais, da SBPC, do mo-
vimento estudantil e todos esses conselheiros foram destituídos, foram excluídos da 
composição do CONAD. Ficou o governo, e quem ele convidou e que pensa essa po-
lítica como ele. Esse conselho, de maneira arbitrária, em desrespeito e ataque frontal ao 
CONANDA aprova essa regulamentação que desconsidera toda legislação, apesar de 
fazer referência a ela em seu texto, desrespeitando o sistema de garantia de direitos e a 
política de atenção à saúde.

Temos também, no momento, um enfrentamento com o governo federal que faz 
uma defesa do homeschooling, da militarização das escolas, e que cria vários empecilhos a 
qualquer ação de prevenção à violência sexual, ao proibir ou tentar proibir discussões de 
gênero e sexualidade nas escolas. Junto com tudo isso, ocorre uma retirada significativa 
de recursos do orçamento público no âmbito federal para as políticas de combate ao 
trabalho infantil e de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. 
Estou citando só algumas das realidades com as quais temos lidado, que representam o 
cenário em que fazemos todo esforço para o ECA existir e resistir. 

Mesmo diante de tudo isso, afirmamos que a aprovação do ECA, representou sim 
um avanço, mas ainda temos que lutar contra o menorismo, porque ele está colocado no 
âmbito de muitas políticas de governo que tentam desconstruir as políticas de Estado 
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que já vinham em processo de consolidação crescente, que não estavam ainda no ideal, 
no necessário, mas vinham em um avanço progressivo. Por exemplo, a política de com-
bate ao trabalho infantil conseguiu atingir muitos bons resultados e foi completamente 
desarticulada. Desde 2016, essa ação não recebe investimento público e criou-se toda 
uma série de obstáculos para que o trabalho de fiscalização e de intervenção do antigo 
Ministério do Trabalho e dos auditores do trabalho possam ser efetivados. Além disso, 
existe um apagamento de dados. Desde 2017, não temos a divulgação pelo IBGE dos 
dados referentes ao trabalho infantil. Isso compromete o planejamento das políticas 
públicas, pois não fazemos políticas públicas no vácuo; nós precisamos de dados e 
monitoramento das políticas, precisamos de avaliação da efetividade dessas políticas 
para aprimorar o planejamento. Se não há transparência nesses dados, há um obstáculo 
imenso para o processo de gestão dessas ações e é algo que é completamente ilegal e 
contrário ao que a legislação em vigor estabelece em relação ao acesso às informações. 
Então temos vivido essa dificuldade, além de já termos um sistema frágil de registro 
de informações, não temos um sistema de informação unificado, não se demonstra as 
diferenças regionais e os dados estão, geralmente, isolados em cada política, sob res-
ponsabilidade de um determinado ministério e um ministério não se articula com outro 
para consolidarem os dados. 

Se pensarmos nas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, temos ações 
que são realizadas no âmbito da educação em função das condicionalidades, outras 
ações são realizadas no âmbito da saúde e no âmbito da assistência social. Se essas três 
políticas não dialogam adequadamente e se esse diálogo não envolve os direitos huma-
nos, nós temos limites para a compreensão de como esse fenômeno está constituído 
na nossa sociedade, deixamos de compreender como a desigualdade social retira os 
direitos de crianças e adolescentes de vários cantos desse país, de vários grupos, em 
especial de povos e comunidades tradicionais, que ficam invisibilizados. E muitas vezes, 
os dados parciais reforçam preconceitos, porque aí se criam explicações muito parciais 
que criminalizam famílias pobres e não reconhecem a responsabilidade do Estado em 
relação a elas, em relação à garantia de uma vida digna para todos. 

 Quando avaliamos os ataques que o ECA tem sofrido, temos esses desafios dian-
te do direcionamento de uma política de governo que é completamente contrário ao 
que está previsto no ECA. O ECA afirma quais são os direitos fundamentais e esses 
direitos têm sido negados, não têm sido reconhecidos pelo Estado brasileiro como di-
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reitos legítimos. Podemos citar o exemplo do direito à educação: em 2019 mais de mil 
escolas no campo foram fechadas. Isso é um absurdo. Em um momento em que preci-
sávamos ampliar esse acesso, ampliar a qualidade da educação que é ofertada para todas 
as crianças de todas as regiões do país. E aí questionamos: e a sociedade? A sociedade 
está só observando tudo isso acontecer? Acho que esse é outro desafio importante. 
Que a sociedade se aproprie mais dessas discussões, desses debates, porque a socie-
dade precisa defender o ECA, precisa defender e reconhecer os direitos de crianças 
e adolescentes. Essa tem sido uma discussão muito presente entre quem trabalha no 
atendimento, entre os movimentos sociais de infância e adolescência, mas não é um 
debate amplo que chegue às comunidades e a todos os cantos a que ele deve chegar. 
A sociedade civil precisa cobrar dos gestores públicos o cumprimento das prioridades, 
precisa cobrar o princípio da prioridade absoluta, que não tem sido respeitado, não tem 
sido assegurado no nosso país. 

Não avaliamos isso somente em relação a gestão do atual governo federal, mas 
também no âmbito de estados e municípios; identificamos que não há observância 
desse princípio quando estudamos o orçamento público e as condições de funciona-
mento dos órgãos que compõem a rede de proteção à infância e adolescência. E o que 
pode fortalecer essa cobrança e esse reconhecimento de que precisamos sim respon-
sabilizar o Estado é a consolidação da ideia do Estatuto do Sujeito de Direitos, preci-
samos avançar nesse sentido, precisamos radicalizar mesmo essa noção de que criança 
e adolescente são sujeitos de direitos, têm direito a voz, à participação; basta lembrar-
mos que nas discussões e aprovação da Constituição Federal em 1988, a presença de 
adolescentes no parlamento brasileiro fez muita diferença. Estava revendo a fala de 
um adolescente naquele período e é uma fala que tem muita vida, muita luta, é muito 
legítima. Mas, atualmente, pela forma de funcionamento das instituições, as crianças e 
os adolescentes não têm tido esses espaços, não têm tido essa possibilidade de ter uma 
presença ativa e uma participação política porque isso está sendo negado a eles. Então, 
precisamos voltar às bases, naquele movimento que foi muito importante e que hoje é 
muito necessário para sustentarmos o ECA, para que ele seja um instrumento garan-
tidor de direitos. Ele não pode ser somente uma lei, tem que ser um instrumento de 
intervenção no contexto das políticas públicas para garantia de direitos, para garantir 
o direito à vida, à saúde, o direito à cultura, ao desenvolvimento, à proteção integral. 
Acho que essa é a questão central quando observamos todos esses debates em relação 



47

ao ECA e à ausência do Estado: a construção de políticas que deveriam ser muito im-
portantes, muito mais amplas e muito mais fortes. 

Quando analisamos os indicadores de denúncias de violações, observamos que 
comparando os diferentes grupos etários, crianças e adolescentes são as vítimas prio-
ritárias, são as que mais aparecem como vítimas de violência, em todos os registros 
de dados de violação de direitos. Quando se destrincha esses dados, observa-se duas 
questões fundamentais - e penso que são essenciais para que avancemos -. Uma delas 
é que prioritariamente mulheres, adolescentes e meninas são as vítimas de violência ao 
longo de toda a infância e adolescência; então temos uma questão de gênero que preci-
sa ser considerada e tem sido muito pouco debatida no âmbito do Sistema de Garantia 
de Direitos. Outra questão é o recorte de raça, porque meninas e meninos negros e 
negras, adolescentes negros e negras, são as principais vítimas das violências; o racismo 
e o racismo estrutural precisam ser incorporados em nossos debates, precisam orientar 
a proposição de políticas que avancem no atendimento desses grupos que, historica-
mente e de forma reiterada, tiveram e têm seus direitos negados. Quando penso em 
quê o Estatuto pode avançar ou aprimorar, entendo que é no reconhecimento dessa 
diversidade de características, de modos de vida, de lugares de moradia, de toda essa 
diversidade, mas incluindo especial atenção ao racismo e machismo como produtores 
de opressão e de violação de direitos de crianças e adolescentes. Toda análise sempre 
aponta para esses fatores, seja no sistema socioeducativo, no enfrentamento à violência 
sexual, ou no trabalho infantil, ou ainda nas mortes violentas de crianças e adolescentes 
que têm sido assassinados nesse país. Em todos esses fenômenos a questão de gênero 
e a questão de raça estão presentes, sustentando aquele lugar de maior vulnerabilidade, 
de maior exposição à violência e de negação de direitos. Entendo que essa é um ponto 
que precisamos assumir. 

Aí entra também a importância do movimento social, pois é o movimento social 
que tem mantido vivo esse debate sobre infância e adolescência, é o movimento social 
que tem realizado todas essas análises, têm feito as denúncias, mas precisamos articular 
com os diferentes movimentos. São muitos movimentos espalhados pelo país, alguns 
com temáticas bem específicas, mas é necessário que nos aproximemos, articulemos 
as lutas, porque essas lutas todas devem se voltar para o que nos aproxima: o combate 
às opressões, às violações de direito de forma geral e, em especial, a desigualdade so-
cial. Essa unidade pode nos fortalecer para os enfrentamentos. Temos os Fóruns de 
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Erradicação de Trabalho Infantil, os Comitês de Enfrentamento à Violência Sexual, 
os Fóruns de Defesa de Direitos de Crianças e Adolescentes, temos os Conselhos de 
Direitos, temos a atuação dos conselhos profissionais, pois alguns têm atuado inten-
samente nesse campo, como os Conselhos de Psicologia e de Serviço Social. Temos 
a atuação de grupos de pesquisas de universidades e alguns tratam diretamente dessas 
temáticas. Precisamos somar e unir forças para esses enfrentamentos, pois a situação 
atual é de grande ameaça e de muita dificuldade de afirmação de políticas públicas. Por 
isso, é preciso essa aproximação e é preciso disseminar esse debate para as comunida-
des e pessoas, para famílias, para que elas se envolvam e somem também nessa luta e 
enfrentamento. Acho que isso pode fazer muita diferença no nosso país. Que cada cida-
dão, cada cidadã conheça de fato o ECA e se aproprie desse debate. Enfatizo isso por-
que, sempre que vêm à tona as discussões sobre maioridade penal, o que observamos 
são avaliações completamente equivocadas em relação a toda a lógica e sustentação do 
ECA; mesmo as pessoas que estão sofrendo essa violência não tiveram a oportunidade 
de conhecer de fato esse marco legal, que é importante e necessário para avançar na 
proteção de todas as infâncias, de todas as adolescências.

Acho que esse é um cenário que mostra como precisamos de uma luta conjunta e 
articulada para esses enfrentamentos. Eu poderia citar vários exemplos de várias políti-
cas em que alcançamos conquistas importantes, a partir da luta conjunta. A redução da 
maioridade penal é um desses: quantas mobilizações precisamos realizar no país para 
barrar a aprovação de uma medida dessa natureza, inclusive com o atual Presidente da 
República afirmando que vai fazer isso, mas toda vez que essa ameaça acontece há uma 
grande mobilização que, até o momento, conseguiu segurar essa proposta e ainda não 
foi aprovada; porém, apesar de não ter sido aprovada, na vida real, na prática, muitos 
adolescentes são condenados, são assassinados, são exterminados em nosso país, e isso 
exige essa luta constante.

Eu encerro por aqui para podermos iniciar o diálogo e podermos ver quais temas 
de interesse das pessoas que estão nos acompanhando, para focar mais neles.

[Rosangela] – Obrigada Iolete, pelo resgate histórico. Não sei se fico triste ou 
feliz com ele, porque há lutas que vencemos, mas também há muitos movimentos con-
trários que teremos de enfrentar. Uma questão colocada no chat, sobre a articulação dos 
diferentes atores, é como conseguimos unir, num país que está tão fragmentado, tão 
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cheio de egos nas direções de muitos movimentos, que preferem que seu movimento 
receba o reconhecimento e não que, no final, o produto seja alcançado por um coletivo 
maior. Como o CONANDA tem lidado com isso? 

[Iolete] De fato este é um desafio. Precisamos colocar as pautas como um norte 
da nossa mobilização, elas têm que estar na frente, em primeiro lugar, e não as pes-
soas ou as instituições; uma instituição não precisa nem deve aparecer mais que outra; 
quando conseguimos superar isso, ganhamos, temos sucesso. Nessas três décadas, foi 
somente com a luta coletiva que conseguimos barrar as principais ameaças de retroces-
sos. Foram mobilizações, com todos lá, que nos permitiram lutas mais fortes. Acho que 
esse é um exercício que deve ser constante. Existem algumas iniciativas, alguns fóruns, 
que articulam e criam esses espaços coletivos. No CONANDA, temos uma estrutura 
paritária, são quatorze representantes do governo e quatorze representantes da socie-
dade civil. Os representantes da sociedade civil representam instituições com atuação 
nacional e buscam articulações com outras instituições que não estão presentes. Fun-
cionamos em comissões, nos debruçando sobre os temas para construir documentos, 
resoluções, notas, manifestos. Para fazer isso, não ficamos limitados às organizações 
que têm o espaço ali como conselheiro(a), também convidamos outros grupos que 
possuem relação com o tema, porque são muitos temas complexos e é necessário algu-
ma especialização, estudo aprofundado, e isso tem sido muito rico, mostrando o quanto 
essa cooperação contribui para qualificar o resultado. Por exemplo, para construir um 
texto sobre a educação durante a pandemia, não limitamos à visão dos conselheiros, 
porque não é um trabalho pessoal, mas um trabalho em que representamos grupos, 
instituições, movimentos. Isso tem se mostrado um caminho importante, mas de fato 
temos ainda uma grande diversidade de espaços que dividem muito nossas energias, 
ao invés de direcionar e canalizar para esses enfrentamentos, para identificar o que é 
prioritário como foco da luta, como esforço da luta, mas sou otimista e entendo que 
podemos construir, mesmo que seja assim. Agora estamos nos defrontando com a 
questão da comunidade terapêutica, houve grande mobilização, fizemos um documen-
to em conjunto; é uma luta que só começou, há uma estratégia jurídica que estamos 
construindo. Se a estratégia política não funcionar, recorremos à estratégia jurídica e é 
esse somar esforços que vai dando forças e mostrando resultados. Penso que isso vai 
nos mobilizar nesse cenário de tantos retrocessos, para que a gente reforce as lutas. 
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[Rosangela] Realmente sabemos que a união nos levaria a resultados mais po-
sitivos, mas existe uma fragmentação que é política, inclusive fruto da política desse 
governo; precisaremos ter clareza da necessidade de nos articularmos e de não sermos 
inimigos entre nós, porque já temos um inimigo forte do outro lado. Esta é uma apren-
dizagem necessária. A Débora Fonseca - pesquisadora de Direitos Humanos, psicóloga 
da região de Campinas, que inclusive participou recentemente de uma conversa sobre 
direitos humanos de crianças e adolescentes no Internúcleos, um espaço do CRPSP que 
permite reflexões sobre criança, adolescente, despatologização e educação -. pergunta: 
“Gostaria de saber como a Iolete e o CONANDA veem o aumento do encarceramen-
to de jovens nesse período de pandemia, contrariando a recomendação do Conselho 
Nacional. Refiro-me ao estado de São Paulo.” E eu acrescento se isso também está 
acontecendo em outros estados brasileiros.

[Iolete] Sim. Infelizmente está acontecendo em outros estados brasileiros. Nós 
temos discutido com várias organizações, debatido esse assunto, produzido alguns do-
cumentos, e existem alguns projetos de lei, inclusive tramitando, relacionado a essa 
questão, porque não é uma realidade só de São Paulo. Isso vem acontecendo no país in-
teiro. Há uma mobilização que está se construindo no momento, para um habeas corpus 
coletivo para a liberação de adolescentes, pois estão em situação de risco à saúde pela 
pandemia, por estarem internados e não terem garantidas todas as condições sanitárias 
adequadas. O CONANDA se pronunciou na assembleia de julho favoravelmente em 
relação ao projeto de lei que reforça o alcance dessa resolução do CNJ, pois regulamen-
ta na forma de lei o que está na resolução, como forma de cobrar do Estado o cum-
primento daquelas regras, porque muitos falam “é só uma recomendação, não é lei”. 
Então, estamos trabalhando pela aprovação pelo congresso das regras que os gestores 
precisam cumprir, porque de fato é uma situação de muito desrespeito e de violação de 
direitos, não dando o mínimo valor àquela vida que deveria ser cuidada e que está sob 
responsabilidade do Estado, que deve receber proteção e cuidado. Infelizmente é uma 
realidade que se espalha pelo país. A pandemia ampliou algumas desigualdades e algu-
mas violações de direitos, em especial no âmbito do sistema socioeducativo; por isso 
tem ocorrido uma série de mobilizações, com a participação da frente parlamentar, de 
vários movimentos sociais, no sentido de uma intervenção no âmbito legislativo para 
tentar forçar alguma mudança nessa realidade.



51

[Rosangela] Débora te agradece pelo esclarecimento. Vamos ver se tem mais 
questões. Costumo brincar que discutir o tema do ECA interessa às pessoas, e ao 
mesmo tempo, faz muitas fugirem dessa conversa, porque põe em cheque a posição 
de vida de cada um. Quando analisam o que efetivamente está no Estatuto, percebem 
questionamentos de valores pessoais, de práticas pessoais, de crenças com as quais fo-
ram criadas e constituídas e é isto que leva a tantas diferentes interpretações do ECA. 
E isto, em um momento em que deveríamos estar comemorando este instrumento que 
conseguiu sobreviver por 30 anos num país de extrema desigualdade social.

[Iolete] O novo estatuto de cidadania para crianças e adolescentes se vincula 
diretamente a como nós adultos vivenciamos e concretizamos a nossa cidadania. Há 
aí uma relação de interdependência, por isso a adoção dessa nova concepção também 
exige mudanças entre os adultos, que são os responsáveis por promover a cidadania de 
crianças e adolescentes. É uma mudança muito ampla, ocupa todos, envolve todas as 
pessoas, de todas as idades.

[Rosangela] Temos outra pessoa que pede para você falar do encarceramento da 
juventude e as relações com o genocídio.

[Iolete] Não é só o encarceramento que aumentou; aumentou também o assas-
sinato de adolescentes e de crianças nesse período de pandemia. Há mais registro de 
violência doméstica, violência sexual, não só em relação a crianças e adolescentes, mas 
às mulheres e há uma dificuldade para a rede de proteção - que já tem suas fragilidades 
- atuar nesse período, porque muitos serviços estão em funcionamento remoto e alguns 
serviços essenciais não estão sendo oferecidos ou disponibilizados como deveria ser. 
Uma dada ação de proteção depende da existência de um órgão funcionando, ativo e 
aberto e, nesse período de pandemia, não existe esse órgão. Assim, a exposição à viola-
ção de direitos fica muito maior, o tempo de resposta se prolonga e aí, quando se con-
segue agir, às vezes já é tarde, pois aquele adolescente já morreu, por não ter recebido 
o cuidado na hora em que era imprescindível. E quando relacionamos com genocídio, 
avalio que essa inatividade do Estado - e muitas vezes, a atividade no sentido da morte, 
de ter como alvo principal pessoas da periferia, das comunidades negras, pobres -, aca-
ba sendo genocídio mesmo. O Estado não faz o que tem que fazer, não coloca recursos 
para viabilizar o funcionamento de um serviço e ainda reforça a atuação da polícia, da 
milícia, de todo esse aparato de segurança que deveria ser de segurança pública, mas 



52

que atua na violação de direitos, em uma ação deliberada, intencional, porque diante do 
resultado, ainda assim continua de braços cruzados e não reage para intervir freando a 
violação de direitos. 

[Rosangela] Você falou das informações fragmentadas, escondidas ou disfar-
çadas, que também dificultam a construção e a implementação de políticas públicas, 
de ações. Aqui em Campinas, temos o Internúcleos, que citei há pouco. Convidamos 
diferentes equipamentos para virem nos contar sobre como estavam os cuidados de 
crianças e adolescentes neste período da pandemia. Parte dos profissionais trouxe esta 
questão que você trouxe, equipamentos funcionando de forma remota, em sua grande 
maioria, e os que mantêm atendimento presencial, por conta de urgências, estão com 
estruturas precárias e equipes reduzidas, o que dificulta bastante o trabalho. Os Con-
selhos Tutelares trouxeram a redução de denúncias de violação de direitos, mas com 
aumento da procura de hospitais para crianças e adolescentes com lesões “estranhas”, 
onde se constrói facilmente a hipótese de violência doméstica e outros tipos de violên-
cia. E tudo isso dificulta muito planejar ações. Esse grupo de profissionais, que são de 
diferentes espaços, incluindo Defensoria, Ministério Público da região e outros atores, 
construiu um questionário online, justamente para disponibilizar para a rede de atenção 
um espaço onde profissionais, e não a gestão, pudessem colocar sua visão, porque não 
queríamos as respostas oficiais das linhas de cuidado para crianças e adolescentes, que-
ríamos dados da realidade sobre a atenção nas diferentes políticas de saúde, educação, 
assistência, cultura, como está acontecendo aqui na região. Amanhã se encerra o prazo 
de recepção das respostas desse questionário e na próxima semana começaremos ava-
liar os dados recebidos, em termos de quantidade e qualidade, para, a partir dos dados, 
estabelecer ações centradas na realidade e não nas respostas oficiais.

[Iolete] Essa é uma situação que nos preocupou muito no CONANDA, no início 
da pandemia, com a decretação da medida de distanciamento social e a suspensão das 
atividades presenciais nos serviços. Emitimos um documento de recomendações ge-
rais para proteção integral durante a pandemia, que propõe inclusive a necessidade de 
que cada município avalie quais são os serviços essenciais, que devem ser mantidos em 
funcionamento, inclusive identificar os que exigem atuação presencial; existia muitas 
ações que não podiam ser completamente paralisadas ou realizadas cem por cento de 
modo remoto, como os conselhos tutelares. Claro que isso se vincula à obrigatoriedade 
de cada município garantir as condições de trabalho desses/as conselheiros e conse-
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lheiras tutelares, condições necessárias para que a saúde deles e das pessoas atendidas 
fosse preservada, como acesso a EPIs. Isso exige a articulação entre serviços, de saúde, 
assistência social, conselho tutelar, delegacias, e uma comunicação muito boa entre 
esses serviços para monitorar violações de direitos, pois não se pode deixar desprote-
gida uma criança ou adolescente, inclusive nesse período. Por isso, há uma preocupa-
ção muito grande com alguns grupos: crianças e adolescentes em situação de rua, em 
situação de acolhimento institucional, ou que cumprem medidas socioeducativas; e 
com orientações para cada um desses grupos, porque têm situações diferenciadas que 
exigem intervenções diferenciadas. Uma das recomendações foi específica em relação 
a povos e comunidades tradicionais, em função de sua maior vulnerabilidade por terem 
menos acesso a serviços de saúde e a outras políticas públicas básicas, pontuando quais 
as medidas e iniciativas que as gestões dos municípios deveriam ter para garantir a pro-
teção integral nesse período.

[Rosangela] Somando a esse quadro temos, ainda, em equipamentos de saúde 
mental, a maioria de crianças e adolescentes que não aceitam o atendimento remoto e 
estão sem o atendimento presencial ao qual estavam vinculadas, com “crises” aconte-
cendo, ou não - às vezes, apenas conflitos familiares - e os processos de medicalização 
sendo exacerbados. Diante de não poder cuidar como deveria, se dá mais remédio para 
controlar a “crise” do sujeito, que não é crise dele, e sim, muitas vezes, uma resposta 
saudável ao que ele está vivendo.

[Iolete] sim.

[Rosangela] temos mais uma pergunta, da Lunalva Chagas: “Como poderia ser 
exercida a resposta a alguma infração que protegesse o adolescente?”

[Iolete] Temos a resolução 313 do CNJ, aprovada em 19 de março, logo no iní-
cio da pandemia e que já recomendava cuidados com os adolescentes em regime de 
internação, inclusive considerar a possibilidade de revisão da medida de progressão 
para meio aberto, em função do risco de contágio, não somente dos adolescentes, mas 
também dos trabalhadores que atuam nas instituições. Esse contágio realmente foi um 
problema; temos muitas notícias de pessoas que se contaminaram e que tiveram sua 
saúde afetada, ou mesmo a vida, em função do não atendimento dessa recomenda-
ção do CNJ. Além disso, no movimento social que discute medidas socioeducativas, 
recomendamos e orientamos que medidas em meio aberto deveriam ser dispensadas 
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durante esse período, porque não haveria condições de monitoramento apropriado, e 
também que deveria haver essa revisão nas medidas de internação, pois não podem 
ser simplesmente a privação de liberdade, mas ser socioeducativas; deve ser feita essa 
progressão das medidas, para não ser apenas uma punição em que o adolescente fica 
ali, sem ter nenhuma atividade. Basicamente essa é a recomendação geral, inclusive de 
suspensão da medida no caso dos adolescentes em grupos de risco, com doenças crôni-
cas, insuficiência renal, doenças respiratórias, cardiovasculares, diabéticos, hipertensos, 
com imunidade baixa ou com a saúde debilidade por alguma razão, e mesmo gestante. 
Orientou-se também: a importância de garantir a possibilidade de comunicação por 
meio remoto, devendo as instituições os meios tecnológicos para acessar a internet e ter 
contato com a família, advogado, instituições que fazem defesa desses adolescentes; a 
importância da continuidade das atividades culturais e educacionais, mesmo que online; 
reforçar a higienização e limpeza das unidades, seguindo as recomendações das autori-
dades de saúde e vigilância sanitária; informar sobre as prestações de serviços que não 
foram suspensos e que precisam funcionar inclusive dentro das unidades, considerando 
o grave problema no país, a superlotação dessas unidades, que exige a revisão das me-
didas. Uma outra recomendação do CNJ, a número 62, prevê a aplicação preferencial 
de medidas em meio aberto e revisão de decisões por internação provisória, aquela em 
que o adolescente nem teve ainda a audiência, não há definição do caso, pois ele pode-
ria aguardar o processo em liberdade. Existe também a questão das adolescentes mães, 
indígenas, ou com deficiência, que estão nessas unidades superlotadas e que poderiam 
ser liberadas. As unidades nem sempre têm equipe de saúde, esse é outro problema sé-
rio. Além disso, já há um habeas corpus do STF que define que mulheres e adolescentes 
- gestantes, lactantes ou mães de crianças pequenas - em cumprimento de medida de 
restrição de liberdade, devem progredir para medida em meio aberto. Há muito que as 
instituições precisam cumprir, são possibilidades de melhoria no atendimento ofertado 
a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

[Rosangela] É bem complexa a situação. Há muitas coisas envolvidas, muitas coi-
sas dependendo do desejo dos gestores. As medidas e recomendações estão dadas, mas 
se elas acontecem é outra coisa.
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[Iolete] Exatamente. Voltamos à questão inicial: reconhecemos crianças e adoles-
centes como sujeitos de direitos? Reconhecemos de fato, nas ações que são oferecidas, 
realizadas pelos órgãos da rede de proteção? Reconhecemos quando avaliamos como 
as instituições estabelecem seus protocolos de atendimentos, seus fluxos de funciona-
mento? Esse é o grande desafio, porque a realidade mostra que esse reconhecimento 
não está dado. Ainda é uma luta, uma conquista para sua efetivação. 

[Rosangela] A Juliana Garrido nos traz, ainda em relação à redução das denún-
cias ao conselho tutelar e aumento dos casos hospitalares, o papel da escola na identi-
ficação de violências.

[Iolete] A escola é o principal lugar de revelação de violência, seja porque crian-
ças e adolescentes criam relações de confiança com professores e professoras e pedem 
ajuda, seja porque esses educadores e educadoras observam as crianças e adolescentes 
no cotidiano e identificam mudanças de comportamento, alterações, modificações que 
chamam a atenção, investigam o que pode estar acontecendo. A escola é protetiva e 
tem papel extremamente importante. E nesse período de suspensão das atividades pre-
senciais nas escolas, realmente as crianças ficam em maior vulnerabilidade, em especial 
quando essa violência acontece no ambiente doméstico, na rede familiar, porque fica 
difícil pedir ajuda na própria família; aí, geralmente, precisa-se de um ambiente externo 
para poder recorrer. Inclusive, quando pensamos na violência doméstica em relação a 
mulheres, foram criados vários aplicativos para pedir ajuda sem precisar fazer um te-
lefonema, silenciosamente mandar uma mensagem, apertar um botão. Mas, e com as 
crianças? Como a gente faz? Uma discussão que tivemos com o ouvidor nacional dos 
direitos humanos, responsável pela gestão do Disque 100, o principal Disque Denúncia 
nacional que existe hoje, foi exatamente para apontar a necessidade de que a forma de 
funcionamento e de acesso ao Disque 100 precisa ser melhorada. O governo até fez 
um esforço para criar um aplicativo e disponibilizar o site como meio de registros de 
denúncia; mas é preciso mais mudanças e melhorias, para possibilitar que pessoas de 
baixa escolaridade e crianças possam acessar esse recurso e, principalmente, que saibam 
que podem fazer isso. Recebi contatos de escolas que, mesmo não estando funcionan-
do presencialmente, tinham alguma vinculação, alguma atividade com os estudantes e 
que pediram orientação: “o que podemos falar para eles?”, “como eles podem pedir 
ajuda?”, “quais são os recursos?”. Fizemos vários materiais educativos orientando, pois 
pode mandar mensagens para o conselho tutelar, telefonar, acionar o Disque 100, acio-
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nar a equipe da escola. Algumas instituições possuem psicólogo/a, assistente social, 
que ficam disponíveis para o contato com os/as estudantes e isso é uma forma de estar 
disponível para ajudar e intervir nessas situações. 

[Rosangela] Há uma coisa interessante na escola como agente protetivo. Além 
de tornar mais visível a desigualdade social, de quem tem e quem não tem acesso às 
aulas; penso que deveríamos estar fazendo um outro trabalho neste momento, de aco-
lhimento, pois conteúdo escolar é o menos preocupante, e em muitas escolas, nem o 
acolhimento está sendo realizado. E, por outro lado, em uma parte mais elitista das 
escolas, ao invés de ser protetiva, a escola está sendo violadora de direitos, porque está 
lidando com excesso de conteúdo, excesso de atividades, com excessos de avaliações, 
com boletins ..., e acabam por violar a saúde mental das crianças. Elas têm demonstra-
do muito sofrimento e, em alguns casos, se evidencia a patologização e a medicalização. 
A criança ou o adolescente é mostrado para a família como alguém imaturo, irresponsá-
vel, desatento, com dificuldade para aprender, sem cosiderar em que contexto isto está 
acontecendo; a família procura ajuda e a resposta é, de novo, a descontextualização e 
a patologização acontece. A escola sai do papel de proteção para o papel de agente de 
violência.

[Iolete] É uma situação bastante complexa. Temos visto, inclusive, que educado-
ras e educadores têm sido assediados por instituições, com propostas que não foram 
construídas junto com eles/as. É uma determinação: façam dessa forma. Isto acontece 
tanto nas escolas particulares, quanto nas redes públicas desse país: não há espaço de 
construção de alternativas para esse contexto tão difícil junto com educadoras e educa-
dores. Tem sido, sempre, decisões de cima para baixo e que, ao mesmo tempo violam 
os direitos de crianças e adolescentes, que têm direito à educação, educação de quali-
dade e que aconteça com equidade, porque não adianta pensar no conteúdo a priori, 
sem considerar que existem crianças com necessidades, com demandas específicas, que 
vão participar de um processo que é pedagógico, não só para acumular conhecimento. 
Acho que as discussões que já fizemos sobre “educação bancária” deveriam ser retoma-
das, porque além da transmissão de conhecimento, os educadores têm sido explorados, 
sugados, nessas novas formas de funcionamento dos sistemas de ensino, seja público 
ou privado, que desconsidera a saúde desses educadores e a possibilidade de interven-
ção pedagógica para construir. Então a escola deveria ter outro foco nesse momento, 
de acolhimento, de ajudar a interpretar tudo isso que está acontecendo no mundo, e 
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não de produzir tanto sofrimento, criando uma carga de trabalho tão grande que só 
gera desgaste, para as crianças, seus pais, professores/as e não produz nada de bom, 
não produz saúde, não produz vida. As saídas, quando são construídas coletivamente, 
são muito mais interessantes e podem trazer muito mais contribuições do que a forma 
que temos observado. No Brasil inteiro esse dilema está presente.

[Rosangela] Bom, tivemos muitos comentários apontando a importância desses 
temas, da sociedade ser envolvida nesta conversa, na fiscalização e na defesa de direitos 
de crianças e adolescentes. Não temos mais perguntas. Então vou abrir para as con-
siderações finais que você julgar necessárias. Agradeço aos participantes. E aguardem 
notícias de nossas próximas lives. Te agradeço imensamente Iolete, pela conversa riquís-
sima.

 
[Iolete] Obrigada, agradeço esse espaço. É sempre bom quando podemos comparti-
lhar e trocar reflexões. Foi muito boa a participação das pessoas que comentaram pelo 
chat, isso ajuda também a ampliar a discussão. O ano de 2020 é um ano diferente nas 
vidas de todos nós e das crianças e adolescentes e precisamos ter uma atenção espe-
cial, um maior esforço para oferecer cuidado e proteção. No final do ano, acontecerá 
a 11º Conferência Nacional da Criança e Adolescente. O estado de São Paulo foi um 
dos poucos que não realizou conferência estadual; chamo a atenção para que aqueles 
que se envolveram nas conferências municipais estejam atentos nesse momento, um 
momento de revisão, de replanejamento e de colocação de várias questões que foram 
discutidas aqui e estão nas prioridades dos debates das conferências estaduais, e depois 
na conferência nacional que será no mês de dezembro. Acho que temos como desafio 
disseminar no cotidiano, nos nossos espaços de intervenção, mesmo que sejam nos 
micro-espaços, a desconstrução dos preconceitos em relação ao ECA, para consolida-
ção de uma concepção de criança e adolescente como sujeito de direitos. Cada cidadão, 
cada cidadã, enquanto sujeito político tem essa tarefa, mesmo que seja no ambiente 
da nossa família. Fazer esses debates, ampliar essas discussões é fundamental. Assim 
criamos condições para conseguir avançar e realizar os enfrentamentos possíveis nesse 
contexto tão adverso que estamos vivenciando. Precisamos nos ajudar para estarmos 
melhor, mais fortes, com mais saúde e vida dentro das possibilidades do momento. O 
interesse das pessoas em relação ao tema demonstra esse compromisso e essa preocu-
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pação, precisamos construir articulações e estratégias que sejam cada vez mais coletivas. 
Obrigada.
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Olhar a pandemia como interrogadora do nosso modo 
de viver

Realizada em 07/08/2020
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Y956kM8tzsY

Convidado: Emerson Mehry
Mediação: Maria Aparecida A. Moysés

Transcrição: Ítalo Cassimiro Costa
Revisão: Maria Aparecida A. Moysés

[Cida] O Emerson é médico sanitarista e reconhecido militante no campo da saú-
de coletiva. Atua intensamente, e atua desde sempre, no campo da reforma sanitária, 
importante defensor do SUS. Atualmente é professor titular de Saúde Coletiva na UFRJ 
e vice-coordenador do Programa de Pós-graduação da Psicologia na UFRJ. Emerson 
tem uma trajetória bastante rica, muito interessante. Atua em diferentes intersecções 
e articulações de diferentes campos teóricos, está sempre reinventando os modos de 
olhar a vida e os modos de viver. Ele tem algumas linhas de pesquisa muito importan-
tes, que temos acompanhado, no campo das micropolíticas, gosto muito de uma delas, 
chamada “sinais que vem da rua”. Hoje, o Emerson conversa conosco sobre possibi-
lidades de olharmos esse momento crítico, essa situação que estamos vivendo, de pan-
demia, como um interrogador dos modos de viver, dos modos de levar a vida. Tenho 
certeza de que será uma live extremamente rica e interessante.

Nota preliminar de Emerson: No começo da conversa proporcionada no en-
contro remoto do Despatologiza, apontei o longo vínculo que tenho com a Maria Apa-
recida Moysés (Cida) e que nos conhecemos há 50 anos, desde quando entramos no 
curso de medicina da FMUSP, em 1968. E reconheço que esse meio século de amizade 
é muito bem acolhido pelo meu corpo sensível.

Esse texto, produzido a partir da minha fala no Encontro do Despatologiza, só 
foi viabilizado por causa da gravação e transcrição que o evento realizou da minha in-
tervenção e, nesse sentido, agradeço imensamente à Cida e ao Ítalo, que transcreveu 
minha fala e me ofertou o material, sobre o qual trabalhei na construção desse texto 
que exponho, aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=Y956kM8tzsY
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[Cida] O Emerson é médico sanitarista e reconhecido militante no campo da saú-
de coletiva. Atua intensamente, e atua desde sempre, no campo da reforma sanitária, 
importante defensor do SUS. Atualmente é professor titular de Saúde Coletiva na UFRJ 
e vice-coordenador do Programa de Pós-graduação da Psicologia na UFRJ. Emerson 
tem uma trajetória bastante rica, muito interessante. Atua em diferentes intersecções 
e articulações de diferentes campos teóricos, está sempre reinventando os modos de 
olhar a vida e os modos de viver. Ele tem algumas linhas de pesquisa muito importan-
tes, que temos acompanhado, no campo das micropolíticas, gosto muito de uma delas, 
chamada “sinais que vem da rua”. Hoje, o Emerson conversa conosco sobre possibi-
lidades de olharmos esse momento crítico, essa situação que estamos vivendo, de pan-
demia, como um interrogador dos modos de viver, dos modos de levar a vida. Tenho 
certeza de que será uma live extremamente rica e interessante.

[Emerson] Reconheço a enorme importância do Despatologiza, movimento em 
que todes vocês estão implicades, e assim quero abrir uma primeira ideia, de que esse 
campo, da despatologização da vida, tem uma forte conexão com a biomedicaliza-
ção das existências. Vinculação absolutamente fundamental para podermos pensar que 
existem mundos outros, onde é possível produzir outros sentidos da existência que não 
esse que habitamos.

Mundos outros no sentido de são serem simples variações desse mundo de hoje, 
ocidentalizado e totalmente fabricado dentro de um projeto mundial, eurocentrado, 
desde a construção das suas ações colonizadoras sobre vários povos originários de 
muitas regiões de Gaia, essa nossa Terra Viva, que nos produz e nos acolhe. Mas, serem 
outra ordem de uma possível natureza vivente que temos que criar, na qual os povos 
originários têm muito a nos ensinar.

Não tenho dúvida que a situação que vivemos hoje, com a Pandemia da Covid-19, 
tem acelerado a necessidade de percebermos isso e agirmos sobre isso, pois esta pande-
mia acabou, minimamente, agilizando algo que já estava aí, porém dando uma urgência 
a isso, dando agudeza e grande visibilidade, por suas interrogações sobre nossos modos 
de viver, com uma face até bem radical, de que todos os nossos atuais processos de 
produção de vida, dentro do modelo capitalístico de construir formas de viver, estão 
profundamente sobreimplicados com a constituição de sociedades profundamente desi-
guais e injustas, com muita atração mais pela morte do que pela intensa produção dos 
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distintos modos de fabricar vidas nas vidas vividas, de qualquer vivente, humanos e 
não-humanos. 

Aliás, divisão frágil se for olhada sob o campo visível de vários povos originários, 
que já estavam aqui no que chamamos América, que nos dizem que todas as formas de 
vidas são humanas, o que varia são os corpos que expressam essas formas. (Metafísica 
Canibal, Eduardo Viveiros de Castro, 2014).

E é exatamente isso que vem à tona nesse processo pandêmico que vivemos, colo-
cando em xeque o que chamamos de processo de produção civilizatória, desses últimos 
quinhentos anos no mundo e é como se nós, depois de quinhentos anos, estivéssemos 
diante de uma situação em que seria possível dizer que há um esgotamento evidente 
deste mesmo processo. Ou seja, quinhentos anos de um modo de produção civilizató-
ria com um grau de brutalidade tal que ele conseguiu (em cima de um planeta como o 
nosso, que tem bilhões de anos), em quinhentos anos, deixar esse planeta numa encru-
zilhada em relação às várias formas de produções dos viventes. 

Então, os viventes sob qualquer modo de vida, que são os filhos e as filhas deste 
planeta (dessa maternidade de Gaia), estão, hoje, ameaçados de maneira profunda na 
sua sustentação enquanto tal. É só vermos que nesses últimos dias, e isso já era inevi-
tável, nós temos a notícia de que a Groenlândia (que vem sofrendo um nível de der-
retimento brutal há muito tempo) praticamente fez um ponto de virada no sentido de 
que não há mais como recuperar a situação de habitabilidade que tinha, e esse processo 
de derretimento vai se radicalizar de uma forma inevitável, nesse caminhar, se nada for 
feito de modo urgente.

Com essa observação, nem toco em uma outra dimensão tão trágica que é a pro-
dução de sociedades radicalmente constituídas em cima de desigualdades gigantescas, 
criando uma enormidade de gente que não tem nem acesso a uma água decente.

Uma notícia sobre a degradação da vitalidade de Gaia para sustentar nossa civiliza-
ção, nesse momento da pandemia, adquire um grau de amplitude enorme, porque a ela 
se somam vários outros elementos e componentes que vão mostrando que esses últi-
mos quinhentos anos, todo centrado numa civilização eurocêntrica, foram nos levando 
exatamente para este tipo de momento em que estamos hoje. E que, de uma certa ma-
neira, nos coloca diante desse tema, dos níveis de esgotamento que se fazem presentes. 
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Seja o esgotamento de várias formas das vidas (que esse movimento vem destruin-
do), seja o esgotamento desse próprio movimento. Então, nós estamos aqui diante de 
uma situação que não é nada desimportante, porque ela faz referência à possibilidade 
de, neste planeta, de tantos bilhões de anos, podermos sustentar ou não as várias formas 
possíveis de vida que aqui se fazem presentes e, em especial, a nossa própria.

Sob esse olhar, que a pandemia abriu de maneira inquestionável, me aproximo de 
um outro que a mim parece ser bem agudo e semelhante, apesar de bem anterior a este 
processo que passamos agora. Estou, aqui, indicando as falas de alguns grandes líderes 
ou pensadores de povos originários brasileiros.

Nessa direção, gostaria de citar pelo menos duas lideranças de povos originários, 
daqui, e que são muito representativos, um é o Ailton Krenak e o outro o Davi Kope-
nawa. Kopenawa, um xamã Yanomami, em seu livro “A queda do céu” apontava em 
vários momentos da sua narrativa, que a destruição da floresta não teria como efeito 
somente a destruição do seu povo, mas sim a queda do céu de todos. Que o homem 
branco - vale assinalar que sob esse nome, associa o que caracteriza como o homem-mer-
cadoria e que tem tudo a ver com essa questão do colonialismo eurocentrista -, não é uma 
questão de cor da pele. 

Esse homem-mercadoria, ao olhar a floresta como um recurso que pode explorar e 
fazer o que quiser, ele não só está destruindo o conjunto dos povos e dos viventes das 
florestas, verdadeiros guardiões das mesmas, mas estaria destruindo a si, também. Pois 
não haveria a mínima possibilidade deste homem sobreviver a essa destruição que ele 
provoca.

Na sua narrativa, em vários momentos do livro, Davi constrói passagens sobre 
isso, e o quê significa você mexer na terra. O quê significa você liberar as forças que 
estavam em equilíbrio dentro das terras, como por exemplo, a mineração efetiva, bem 
como o desmatamento, desprotegendo a floresta dos seus protetores. Você vai matan-
do os seus protetores. 

Se olharmos sobre a cultura oral desses povos, essa oralidade que Davi atualiza, 
já estava constituída há muitos e muitos anos, dando-nos alertas bem antecipadas do 
possível desastre que essa civilização dos homens-mercadorias estava construindo. E, 
bola preta na caçapa, aqui estamos todes vivendo essa tragédia já antecipada em plena 
Pandemia, como uma revelação de algo que já se sabia há muito tempo. 



63

 É isso, de repente aparece um vivente – o coronavírus – com uma paixão tão 
forte pelos humanos, que ele - como toda paixão absolutamente descabelada, perdida 
- acaba matando o seu próprio objeto da paixão. Pois é, uma das imagens que me atrai 
muito é esse vínculo profundamente amoroso que o coronavírus tem por nós huma-
nos. E num sentido muito paradoxal, porque é um vínculo tão apaixonado – no sentido 
de que ele tem uma capacidade de se apegar a estes corpos, de uma maneira geral -, mas 
ao mesmo tempo ele vai produzindo isso que a gente vem assistindo. Óbvio que isso é 
muito metafórico, porque não precisaria ser o coronavírus. Poderia ser qualquer outro 
tipo de força a emergir com esse tipo de capacidade, essa paixão por corpos-homens. E 
isso é como se fosse quase um troco. Um troco do que esses humanos, nesses quinhen-
tos anos, vêm realizando. É quase um troco, um resto, um traço que não damos conta 
de saber. 

Vejam que ao destruirmos as geleiras da Groelândia – com esse modo de existir 
que estamos produzindo – iremos permitir que todas as vidas que habitavam essas 
geleiras também desapareçam, ou sejam liberadas para outros exercícios viventes. E, 
em um jogo de espelho, ao estarmos funcionando como um coronavírus desses ou-
tros viventes, só que em um sentido diferente - não por paixão, mas talvez por uma 
competição absurda que o eurocentrismo construiu na ruptura que fez sobre “natureza” 
e “cultura” -, é como se estivéssemos conduzindo a própria possibilidade da nossa au-
todestruição na liberação daqueles traços e restos, sob os quais não sabemos nada, mas 
que estavam apaziguados antes de nós realizarmos essa maciça destruição do mundo, 
como se esse fosse só um recurso e pudéssemos fazer o que quisermos com ele. 

Disso, tem que nos sobrar alguns possíveis interrogantes sobre o que estamos 
vivendo de dramático e trágico nesse contexto pandêmico; por exemplo, mesmo a 
pandemia nos permite elaborar a partir dessa situação, que foi se constituindo numa 
ruptura radical entre natureza e cultura, e que nesses quinhentos anos foi tendo seus 
efeitos violentos sobre as várias formas da vida se expressar.

Estávamos já chegando a isso antes da pandemia? Sim. Por isso comecei escre-
vendo que nós estamos diante de um processo que talvez agilize coisas que já existiam. 

Sabemos que o mundo que vivíamos antes desse processo pandêmico não era um 
mundo bacana para a imensa, imensa, imensa maioria dos viventes. Viventes sob as 
mais variadas formas do viver. Não era um mundo bacana para as árvores, como não 
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era um mundo bacana para vários tipos de animais, como não era um mundo bacana 
para a imensa maioria do que nós chamamos de “humanos”. Na forma de viventes, de 
corpos humanos, a pandemia exacerba o que nós já sabíamos: que nesses quinhentos 
anos houve uma produção intensiva de modos de viveres altamente vulnerabilizadores 
da maioria das existências. Esse processo que vulnerabiliza a possibilidade de produção 
de existências mais plenas é um processo a que a pandemia simplesmente deu uma 
enorme visibilidade, mas isso já estava instalado. 

Aí, volto então a essa ideia que estava desenvolvendo, o significado importante que 
tem a construção imaginária eurocêntrica, que vai produzindo uma dicotomização en-
tre um mundo que é natureza e nós que somos cultura - como se fossemos algo que vai 
esvaziando a natureza em nós para nos tornarmos plenamente cultura -, reconhecendo 
a força que essa dicotomização tem para chegarmos onde chegamos. Esse paradigma, 
ou melhor essa perspectiva de um certo mundo, é nuclear para isso e profundamente 
devedora da nossa construção colonialista.

É tão forte essa produção imaginária que a psicanálise tem forte base nisso. Ela 
consagra a construção de uma perspectiva sobre a produção da subjetividade humana, 
com grande penetrabilidade hoje em dia, e mais, até como constituidora das próprias 
noções do que seria ser um humano. Carrega nessa sua constitutividade, como um dos 
seus elementos fundantes, de que o processo psicanalítico é como um processo de po-
tencialização do cultural em nós, para domesticarmos o natural “selvagem”, instintivo 
e pulsional, em nós. Esse processo é tão valorado na própria história da psicanálise 
que um pensador psicanalista, o Renato Mezan, aponta Freud como um pensador da 
cultura.

Dentre várias possibilidades, o que isso pode significar mais profundamente? Para 
mim, sem dúvida, uma das possíveis significações aponta para aquilo que o Davi Kope-
nawa falava.

Na medida em que o branco – esse europeu, que não quer dizer só aquele que 
saiu da Europa, mas qualquer um que tenha a mentalidade eurocêntrica, sendo um 
homem-mercadoria, portanto, branco (ser branco, aqui, não é uma questão de cor de pele 
como se pensa comumente, mas aquele que é constituído e constituidor de um mundo 
centrado no homem-mercadoria) e logofalocêntrico – olha a floresta como natureza, ele se 
vê como cultura e olha a natureza como algo externo a si, com a qual não tem vínculo 
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vital e, desse modo, como mero insumo que ele pode utilizar e manejar, segundo seus 
desejos mais mesquinhos e egocêntricos.

Ele olha uma montanha, que um membro de um povo originário diria que é algo 
vivo com quem se pode, e se deve, ter possibilidades de comunicação vital, e simples-
mente vê ali reserva de minerais a serem explorados, ou de madeira, ou de qualquer 
insumo que possa lhe interessar no momento como mercadoria.

No documentário do Ailton Krenak chamado “Sonho da Pedra” há um momento 
no qual ele diz que quem não souber conversar com a montanha se desgarrou da própria 
produção das existências em sua multiplicidade e instalou uma razão, absolutamente 
instrumental, de manejo disso que é nominado “natureza” no sentido de um utilitaris-
mo pernicioso. Krenak aponta que conversar com a montanha ou saber dialogar com a 
montanha é absolutamente fundamental. E na medida em que a gente se desgarra dessas 
cosmovisões, instituindo uma outra perspectiva, que é essa da ruptura entre natureza 
e cultura, vamos chegar a uma situação muito paradoxal: a própria vinculação consti-
tutiva de nós como natureza, também, abre a possibilidade daquilo que nos dá a vida 
querer se vingar de nós, para ela mesma poder sobreviver a nossas ações destruidoras, 
liberando suas forças malignas, como esse vírus de difícil manejo que nos surpreende 
a todo instante. Que nos interroga, que mostra nossa fragilidade e cria situações de-
sesperadoras para sustentarmos esse modo de vida que vimos levando. A nossa inca-
pacidade de compreender o que está de fato ocorrendo, que as cosmovisões ancestrais 
nos apontam, deixa-nos abertos às maiores posições místicas possíveis. Vale achar uma 
certa ironia nisso; nós, que sempre acusamos os povos originários de místicos, e agora 
parece-nos que eles têm tido muito mais competência sobre o que está ocorrendo, de 
fato.

Essa situação pandêmica nos aponta, a todo momento, para o fato de não conse-
guirmos entendê-lo, que nós, brancos e falologocêntricos, homens-mercadoria, não con-
seguimos lançar mão, de modo eficaz, de tudo que produzimos de conhecimento, que 
chamamos de científico, sob essa perspectiva de mundo (capitalístico eurocêntrico) 
para atuarmos de modo efetivo no seu controle; o vírus vaza por todos os lados, inter-
rogando abertamente que tudo que produzimos, grandes sabedorias, não têm servido 
para serem aplicadas e usadas nesse momento, com segurança, e não têm nos dado a 
certeza que tudo será como antes, amanhã (que, sem dúvida, não será). Isso é muito 
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instigante de ser percebido, porque toda a produção desses séculos em cima dessa rup-
tura entre natureza e cultura vai ter sobre-implicações fortíssimas em vários territórios das 
existências, em especial no que se refere à destruição dos vários modos dos viventes 
viverem suas vidas. E nós estamos assistindo isso nessa situação da pandemia. A crise 
sanitária está intimamente colada à crise ambiental e aos modos de nos colocarmos 
como viventes, filhos de Gaia que somos, em relação a todas essas vinculações que nos 
atam a possibilidade de sermos eliminados pela nossa Mãe-Terra, por estarmos colo-
cando-a em risco de morte.

Vale assinalar que uma das sobre-implicações fortíssimas de todo esse processo é 
aquela constituída pela imagem, aparentemente muito simplória, de que nós, que nos 
consideramos como não natureza, estamos sendo agredidos por alguma coisa que vem 
da natureza, externa. 

Na cosmovisão ancestral, por exemplo, de um Krenak e de um Kopenawa, isso é 
uma impossibilidade, porque para eles tudo é natureza. Não existe nada que não seja 
natureza. Eu não vou fazer, aqui, uma exploração das contribuições de algumas antro-
pologias nesse sentido, mas só apontar que há correntes importantes de pensadores 
desse campo, com uma contribuição de alguns brasileiros, que discutem esse tema do 
multinaturalismo, ou mesmo das diferenças nucleares e fundamentais entre o perspecti-
vismo ameríndio e o eurocêntrico, capitalístico.

Aqui, me interessa fazer uma exploração dessa questão, pela experimentação que 
estamos sendo obrigados a vivenciar com a pandemia, que vem nos indicando e nos 
comunicando que, na realidade, essa dicotomia não se sustenta, e que olhar a pandemia 
como efeito da agressão que vem de fora, da natureza, para nos atingir, é simplesmente 
fazer um desvio muito negativo sobre a “natureza” do problema que estamos vivendo. 

Toda a produção do nosso existir é sempre uma dobra da natureza que somos, 
como efeito de qualquer outro-natureza que nos forja, e do que fazemos com isso, 
inclusive para fabricarmos o mundo, que reconhecemos como constitutivo em nós. 
Assim, somos produtos e produtores de mundos e por eles somos responsáveis.

Isso nos remete a termos que discutir que tipo de natureza a gente, homem-mer-
cadoria, veio construindo durante esses quinhentos anos em cima de uma dicotomia 
imaginária entre um território da natureza e um território da cultura, que procura sus-
tentar um delírio eurocêntrico de que os humanos (europeizados, óbvio!!!) seriam seres 
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privilegiados por habitarem o mundo, externo é claro, como seres-cultura e não natu-
rais-selvagens, delírio este que vai nos desgarrando de todas as outras formas de vida que 
existem, inclusive, nos levando a uma ilusão delirante de que somos hierarquicamente 
os soberanos sobre quaisquer outras formas de vida. 

Na mesma linha, segue a própria construção de uma soberania de alguns huma-
nos sobre outros humanos, ou aparentemente humanos, e para a qual agregamos mais 
um outro delírio, o da racialização, que nesses últimos quinhentos anos produziu um 
extermínio em massa vergonhoso para qualquer um que se acha mais culto e superior 
a qualquer outro. Poder fazer os seus exercícios de soberania, sobre humanos não tão 
humanos assim, ou até humanos de menor qualidade, produz agires e experimentações 
necropolíticas, que vivenciamos hoje de modo descarado em plena pandemia. 

É isso, a pandemia trouxe para a cena a agudização desses componentes, na medi-
da em que deixou muito evidente não só a nossa incompetência (do ponto de vista dos 
paradigmas de saberes) diante de quê perigos estamos - nós não conseguimos ter uma 
formulação que seja satisfatória sobre isso -, mas mais do que isso: a pandemia deixou, 
de forma evidente e explícita, no aqui agora, no cotidiano dessa experimentação que 
todos nós estamos vivenciando, escancarada a questão da bionecropolítica. 

Ou seja, existem corpos que são imunes e corpos que não são imunes, em termos 
da composição comunitária das nossas vidas e, aqui, minha inspiração vem de algumas 
propostas de Roberto Espósito, pensador italiano que abre uma forte conversa com a 
questão da biopolítica no olhar do pensador francês Michel Foucault. Uso a noção de 
“imune”, termo altamente provocativo nesse momento, porque é o que falamos muito, 
que talvez a imunidade nos salvará diante disso que não sabemos direito o que é e nem 
para onde está nos levando.

Cremos na imunidade, que para mim, em termos “biológicos” poderá funcionar, 
mas também poderá não funcionar; entretanto, Espósito nos convida a um outro en-
gravidamento sobre esse termo, levando-nos a imaginar o imune não sob a ideia da teoria 
imunológica do nosso corpo biológico, mas sob outro ângulo. Parece-me que a pan-
demia já trouxe evidências que há corpos imunes e corpos não-imunes. Mas, imunes 
a quê? Imunes aos processos de vulnerabilizações societárias dos viventes em geral. 
Quando nos debruçamos sobre as informações que podemos recolher (mesmo neste 
momento em que a desinformação é uma estratégia chave para as medidas [in]sanitá-
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rias que são construídas no Brasil), podemos ver que os dados mostram que há corpos 
mais imunes e corpos menos imunes, já hoje, mesmo sem vacina nenhuma. É só vocês 
verem as estatísticas: no estado do Rio de Janeiro, e na cidade do Rio de Janeiro há uma 
evidência consistente (que se repete pelo Brasil afora) de que quem anda morrendo e 
quem anda se contaminando, em profusão, são exatamente os que compõem os gru-
pos sociais mais vulnerabilizados em termos do suporte material para se levar uma vida 
decente, no mínimo, diante de um ideal de um bem viver geral. 

Não há dúvidas nas informações de que na população negra os efeitos negativos 
da pandemia são muito distintos de vários outros grupos sociais, só comparáveis com 
a situação dos indígenas, que estão sendo massacrados, como se alguém estivesse ma-
nejando o momento da pandemia como uma verdadeira guerra biológica contra esses 
distintos coletivos.

Nessa direção, não há dúvidas, já vivemos a situação de corpos imunes e não-
-imunes. Imunes e não-imunes diante dos benefícios que o contexto de organização 
societária permite para alguns corpos e não para outros. Inclusive, imunes juridicamen-
te. Imunes contra violência policial, em relação a outros corpos que não são imunes à 
violência jurídica ou à violência policial, ou às violências do Estado, em geral. 

Pois é, a pandemia simplesmente, trouxe para o viver de hoje aquilo que já vinha 
se constituindo nessas últimas décadas e que vem, nesses quinhentos anos, sendo pro-
duzido: uma bionecropolítica como estratégia de organização societária, capitalística e, 
atualmente, profundamente neoliberal que se alimenta (e esse é outro elemento chave 
para pensarmos) da morte.

Qualquer um que tenha um pouco de conhecimento sobre a teoria do capital de 
Karl Marx vai entender que o processo de valorização do capital se dá pela morte do 
trabalho vivo; ou seja, é matando o trabalho vivo que o capital se produz em vida. Ou 
seja, o capital é algo que, para se produzir como vivo, precisa matar o trabalho vivo. O 
capitalismo é necrofílico. 

Nesse sentido, no seu formato mais atual (que é esse formato do neoliberalismo), 
o capital tem uma potência de necrofilia que os formatos anteriores do capitalismo, - 
não que não eram brutais, quem sou eu para dizer que a organização capitalística não 
foi brutal se dizimou centenas de milhões de pessoas, pela sua história; é só ver os 
indígenas aqui, nisso que se chama de América: é só ver a população negra africana para 



69

perceber o grau de destruição que foi produzido por esse tipo de projeto civilizatório-. 
Mas há um componente deste momento atual do neoliberalismo, que talvez seja um 
componente que acentua esse processo (e que a pandemia torna evidente), que é o fato 
de que o neoliberalismo se alimenta de uma forma de capital muito fundamental para 
ele, que é o que o Peter Pál Pelbart chama de “vida capital”. 

Ou seja, se na época que Marx escreveu o capital se alimentava da exploração da 
força de trabalho e da morte do trabalho vivo do trabalhador (que tinha que, depois de 
sair dos horários da fábrica, ir para sua casa e ali recuperar a potência do seu trabalho 
vivo e voltar para ser, de novo, morto no seu trabalho vivo, no dia seguinte, por exem-
plo, na fábrica), hoje a situação é profundamente mais complicada. Porque o capital, 
hoje, vive da exploração intensiva da produção da própria vida como corpos capitais. O 
neoliberalismo é uma modalidade de construção capitalística que transforma os corpos, 
a vida, em capital, tudo, absolutamente tudo é mercadoria, inclusive o ar que respiramos. 
Portanto, não há mais separabilidade entre a exploração intensiva da vida (e do vivo em 
nós) e o momento em que se vai para algum lugar para se recuperar para ser explorado 
de novo. A exploração capitalística, hoje, é vinte e quatro horas por dia, intensamente, 
de todas as vidas. E nesse processo intensivo ele vai exaurindo os modos de viver. Ele 
vai exaurindo todas as potências de vida e é isso que estamos vivendo e assistindo, hoje.

A pandemia mostra como estamos numa situação em que, diante de corpos imu-
nes e corpos não-imunes, ainda temos que assistir uma intensificação exploratória do 
neoliberalismo sobre os corpos, a ponto de que dezenas de milhares de senhores do 
sistema financeiro estão enriquecendo como nunca enriqueceram. E centenas de mi-
lhares (e para mim, já passamos de mais de milhão) de mortos é a dura realidade dos 
outros humanos. A imensa maioria destes morrendo por desproteção, bem de acordo 
com a noção de que até o estado que poderia sustentar redes de defesa das vidas é, hoje, 
também mercado, funcionando pela lógica nua e crua da defesa de vidas capitais e nada 
mais que isso. 

É o que estamos passando no Brasil, hoje, onde se diz que já temos milhares e 
milhares de mortos, onde se diz que temos milhões e milhões de casos, assim como 
vários outros países. Em verdade, o que chama atenção nisso tudo, como já indica-
vam os nossos indígenas-mestres, é que esses modos de existir não têm mais como 
serem sustentados. Isso se tornou uma grande encalacrada, porque estamos no limiar 
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do esgotamento de uma aposta civilizatória profundamente fracassada e, a curto prazo, 
não temos o que colocar, de imediato, no lugar, implicando na persistência de muito 
sofrimento e violência contra as vidas, em geral, ainda.

Por outro lado, já sabemos que esse processo não tem como se reproduzir a longo 
prazo, que chegamos num ponto de sustentação disso que já estava muito abalado, e a 
pandemia veio acelerar a possibilidade de termos que encarar uma situação que pode 
ser profundamente crítica, de que esse modelo civilizatório chegou a um ponto em que 
ele já não tem mais nada a oferecer e sem ponto de retorno. O que vivemos aqui e ago-
ra já são desenhos do futuro, do devir, pois não há mundo anterior a ser restabelecido 
sobre essa perspectiva dos homens-mercadorias.

 Por isso, me parece que já estamos vivendo conflitos e confronto vitais entre a 
construção de existências muito violentas, portada por agires bem violentadores, de 
várias ordens versus a construção de existências na multiplicidade, na solidariedade e 
na construção de um comum da diversidade, onde a diferença do outre é alimento para 
minha própria existência.

Esse confronto está muito acentuado e creio que essa é a grande interrogação que 
a pandemia está fazendo a esse processo dos quinhentos anos que viemos vivendo. É 
como se nos colocasse diante de um abismo. E não vai ter vacina que retira isso da in-
terrogação. Porque não tem como voltarmos para o mundo antes da pandemia como se 
nada tivesse acontecido. Há exigências de mudanças na sociabilidade, com muita urgên-
cia, no que deveria ser a produção do comum entre os viventes. Na pactuação (de uma 
maneira radical) contra o processo de racialização, contra a violência de gênero, contra 
a destruição da natureza, contra a visão de que há vidas que são mais importantes do 
que outras. Não tem mais como voltar a apaziguar, agora há uma pauta permanente da 
luta societária em todos os cantos do globo terrestre, pela possibilidade da instalação 
de outros modos de vivermos as nossas vidas junto com quaisquer outros viventes que 
a Terra-Mãe pariu.

Essa pauta do enfrentamento da lógica capitalocêntrica e falologocêntrica, a pandemia 
trouxe para nós, e trouxe de um modo brutal. Resumiria que essa pauta é bem ampla, 
mas há nela pelo menos alguns componentes centrais, dos quais não poderemos mais 
nos apartar, não teremos mais como não as enfrentar: a racialização, a violência de gêne-
ro e a destruição das possibilidades de se sustentar os viventes que habitam essa terra, 
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inclusive nós, os autodenominados seres especiais, que se consideram em um plano 
acima dos outros. 

Gostaria de fechar minha intervenção nesse “ao vivo” com esse desafio para todes 
nós. E nessa direção, a cada um de nós: não basta ser contra o racismo, temos que ser 
antirracista, além do que nada podemos fazer sobre o outre, sem o outre. Não basta ser 
crítico da desigualdade, temos que ser anticapitalista. Temos que enfrentar e superar o 
capitaloceno, pois esse é o grande problema e não o antropoceno, como muitos colocam. 

Porém essa luta não pode ser um voltar para paradigmas anteriores que, mesmo 
tendo sido construídos na crítica radical das sociedades capitalistas, não conseguiram 
escapar de um certo eurocentrismo em suas proposições, não há como adotarmos pen-
samentos importantes do século XIX de modo literal, pois não abrem devires interes-
santes nessas lutas, temos que ir além, temos que decolonizar essa tradição e os povos 
originários, dessa América Latina, estão aí vivamente nos mostrando outras infinitas 
possibilidades, como já apontamos nesse texto, anteriormente.

Novas agendas de lutas societárias nos convocam e são absolutamente fundamen-
tais, e, além disso, pedem novas potências dos grupos societários que não querem se 
deixar matar. 

Chama-me a atenção a fala da Conceição Evaristo, uma mulher negra, escritora, 
ativista, que diz: “eles combinaram nos matar”. E “nós combinamos que vamos viver”. 
É esse tipo de confronto que nós temos que estabelecer contra essa construção capita-
lística da bionecropolítica, o que de imediato nos posiciona, num processo anticapitalístico de 
inventar modos de viveres não racializados, destruidores das perspectivas de vidas-capi-
tais, de inventar modos de viveres não-violentos. Inventar modos de viveres a partir da 
noção de que todos somos natureza e estamos vinculados a uma grande teia em Gaia.

Esta ampla pauta tem também seus desdobramentos para o campo da saúde e de 
uma maneira muito significativa - na medida em que a pandemia destroçou toda essa 
construção secular, por exemplo, da biomedicina. Ela deixou a biomedicina de joelhos. 
Ela cegou a vista, do ponto de vista, da biomedicina. E aí isso está na ordem do dia, 
porque nós estamos diante também de um enfrentamento - e aí olhando pelo campo 
da saúde - de que os modos de cuidar não pertencem exclusivamente a um campo ins-
titucional, como um campo especial que essa sociedade foi inventando como campo 
das práticas dos profissionais de saúde. Estamos diante da necessidade de problemati-
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zação profunda dos próprios paradigmas profissionais do campo da saúde colados às 
estratégias da biomedicina – inclusive, sob todos os formatos, como a própria atenção 
primária à saúde que, do meu ponto de vista, vem sendo absolutamente médico-centra-
da, profundamente biomedicalizante, e absolutamente vigilante e controladora de corpos. 

Nesse percurso, também temos muito a aprender com os povos originários de vá-
rios lugares de Gaia, nesse campo da vida, a produção da saúde como potencializadora 
de produção de mais vida nas vidas vividas.

***

Após minha fala, seguiram-se algumas manifestações que me levaram a agregar 
novas ideias ou reforçar algumas que já tinha apontado no “ao vivo”. Por isso, acho 
que pode valer a pena para qualquer leitore desse texto também ter contato com o que 
se seguiu após isso tudo. Quem intermediou esse processo foi a Cida, como vemos a 
seguir (vou preservar a forma mais coloquial possível a partir de agora, dando uma es-
crita mais oralizada):

[Cida] Emerson, estou emocionada, mais uma vez. Sempre que te escuto fico 
muito emocionada, porque acho que você consegue desenhar muito do que estamos vi-
vendo. Te ouvir me faz pensar que há duas tendências dominantes, aqui nesse “o povo 
brasileiro”. Quero dizer, não dá para chamar de povo. Não há uma unidade.Isso ficou 
muito forte para mim quando você fala que há um grupo que acha que tudo vai voltar 
ao que era, e um grupo que está falando de um “novo normal”. Lembro que tem muita 
gente que não quer um “normal”.

[Emerson] É! lógico!

[Cida] A gente gostaria de um mundo sem “normais”. Sem essa normalidade. E 
acho que o que a pandemia nos traz - muito intensamente, muito violentamente, além 
de jogar na cara, daqueles que estão disponíveis para ver a desigualdade que é consti-
tuinte da nossa sociedade, você falou muito sobre isso -, é a oportunidade de pensar 
como, para os humanos que se consideram humanos superiores, a todo momento o 
que importa realmente é o lucro. É ganhar. Você falou do Kopenawa, e eu lembrei que 
ele não fala em homem branco. Ele fala “o povo da mercadoria”.

[Emerson] Isso mesmo, os homens-mercadorias que compõem o povo da mer-
cadoria.
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[Cida] O homem branco, europeu, é o povo da mercadoria. Eu acho que é uma 
definição perfeita. Veja, políticos, empresários, desviando recursos, sonegando anesté-
sico que é usado para quem está entubado. A pessoa entubada sem sedação, eu acho 
que é uma das coisas mais cruéis que nós, como médicos, podemos imaginar. Quer 
dizer, é impossível. É impossível uma pessoa permanecer entubada consciente. Não 
dá. Elas estão ficando entubadas sem sedação, porque o Ministério da Saúde não libe-
ra os anestésicos. E todo esse escândalo de respiradores e de gente querendo vender 
uma substância que não só não tem ação positiva, como tem reações adversas extre-
mamente sérias. Está mais do que comprovado que a famosa hidroxicloroquina, na 
melhor das hipóteses, não faz nada. No entanto, ela provoca arritmia e pode provocar 
parada cardíaca ou surtos psicóticos, reações bem conhecidas na medicina. Então, essa 
questão do povo da mercadoria está escancarada. Uma outra questão que você nos 
coloca muito claramente é que: ou conseguimos consensuar novos modos de viver, ou, 
realmente, eu acho que a gente, o ser humano, não merece esse planeta. Ou esse planeta 
não merece receber isso. Não deve. Não merece. Quer dizer, o ser humano arrebenta, 
destrói a terra, e depois ele se vê como atingido, como vítima, quando na verdade o que 
está acontecendo é fruto do que fizemos. Essas novas morbidades são provocadas pela 
destruição ambiental. Bem o que Krenak e Kopenawa dizem. De outros modos, mas é 
isso. Na medicina, nós sabemos disso. Você colocou tantas questões que eu gostaria de 
te ouvir mais. Eu ainda estou com gosto de quero mais.

[Emerson] Bom! Eu acho que uma das coisas desses vários desdobramentos 
possíveis eu tenho acompanhado. Por exemplo, você falou do “Sinais que Vem da Rua” 
(criado no nosso grupo de trabalho no Rio de Janeiro, junto com outros ativistas que 
agem em torno dos coletivos de viventes de rua, naquela cidade). Eu tenho vivenciado, 
com distintos coletivos, as experiências e as experimentações que os grupos, obriga-
toriamente, estão tendo que constituir para poderem produzir suas existências nesse 
mundo. Mesmo nas situações das maiores dificuldades. Vou relatar dois momentos que 
me chamaram atenção. Um, de novo, com povos indígenas. E outro, com um grupo de 
trinta mil pessoas que construíram uma ocupação urbana no norte de Belo Horizonte, 
nesses últimos anos - e como eles estão vivendo essa situação. Esse grupo indígena, 
que mexeu comigo, foi em uma oportunidade que tive de estar trabalhando com eles. 
Apareceu um debate sobre um tema clássico para nós (na saúde coletiva, na reforma sa-
nitária, na discussão de semana de saúde), que é o tema da integralidade da saúde. E eu 
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fiquei muito instigado porque eu olhava lá, os indígenas de diferentes etnias, inclusive, 
e eu ficava pensando: o que eles estão pensando que a gente está falando? Veja, nesse 
momento eu estava participando de uma oficina e outras pessoas estavam falando so-
bre integralidade. E aí, num certo momento, eu resolvi perguntar para vários grupos 
deles que estavam ali na oficina. Eu falei: vocês podiam dizer, do ponto de vista da 
cosmovisão de vocês, da vida de vocês, o que é esse negócio de integralidade? E aí eles 
ficaram naquela borda entre falar a língua do branco ou falar para eles mesmos. Mas um 
deles, que era uma liderança importante e que, portanto, não tinha esse tipo de inibição, 
virou e falou assim: “olha! saúde para nós é poder cantar e dançar”. Eu falei: “então 
cantar e dançar é integralidade?” Ele falou: “saúde para nós é cantar e dançar”. Ou seja, 
ele não falou que “integralidade” era isso. Ele falou que “saúde” era cantar e dançar. E 
que, portanto, se uma etnia estava absolutamente em condições de alegria para cantar e 
dançar, eles estavam em pleno processo de produção do viver. Ora! Essa é a coisa mais 
espinozista que eu já ouvi na minha vida. Que é um povo, que vêm e te devolve a noção 
de que a produção de saúde é exatamente esse estado de alegria em que ele possa estar 
plenamente expressando isso de modo coletivo, com seu povo. Não é só a alegria no 
sentido da banalidade da alegria. Mas é a alegria de que a dança e o canto também são, 
o tempo inteiro, a convocação da ancestralidade na medida em que para eles o tempo 
não gira como para nós. Ou seja, o passado não é o que está atrás. O passado é o que 
está à frente. Outro dia, participei de um “ao vivo” com uma antropóloga que você 
conhece - a Fátima Lima - e a Fátima trouxe uma imagem que me encantou muito, a 
imagem de que alguns grupos (que atualmente estão pelo Equador e pela Bolívia), al-
guns povos originários, têm a visão de que o futuro está atrás e o passado está à frente. 
Isso me lembra muito uma imagem do Walter Benjamin quando fala do devir na histó-
ria, apontando para o voo de uma ave que está com a cabeça virada para trás. Então, o 
Benjamin constrói a ideia de que o devir está sempre olhando o passado. Esse grupo de 
originários daqui - que habitam aqui, nesse lado do hemisfério - tem uma imagem mais 
clara que isso. Eles dizem: o passado está à frente. O que quer dizer ‘o passado está à 
frente’? Pode querer dizer o seguinte: toda ancestralidade está aqui, agora. Quer dizer, 
‘Eu tenho sessenta mil anos. Eu tenho cem mil anos. Eu tenho sei lá quantos milhares 
de anos.” Então, quando um povo desses diz que ele pode realizar isso, é a presentificação 
da produção da existência, é de uma força muito brutal porque tira a saúde de qualquer 
campo de formulação de um território disciplinar específico. A saúde se confunde 
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com a plenitude da produção da existência. Que é algo que você encontra em poucos 
filósofos europeus. Eu diria que o filósofo que mais enfrentou essa questão e fala em 
saúde é o Nietzsche, que tem um material discutindo o tema chamado de “grande saú-
de”. E se você for ler o que Nietzsche fala sobre isso, você vai ver uma similitude com 
essa maneira muito potente com que esses indígenas me atingiram, quando colocaram 
essa questão naquele momento da oficina. E aí, eu virei para o grupo que era ligado ao 
movimento da saúde coletiva e falei: “E agora? O que a gente faz com isso? Por que 
a gente não muda esse tema que a gente anda falando, da ‘integralidade’?” Nós temos 
que nos descolonizar. Porque esse é um tema que eu acho que é chave nessa conver-
sa, que é a descolonização. Porque olha que paradoxal é o Brasil, você vai para dentro 
das propostas de outros saberes integrativos, complementares, e você encontra sabe-
res chineses, saberes indianos; tem até um setor do Ministério da Saúde que fala das 
outras saúdes ou outras medicinas. Não tem nada sobre os povos originários [daqui]. 
Ninguém reconhece a prática de saúde dos povos originários na América Latina, e não 
incorpora. Nem o movimento sanitário. Nem a reforma sanitária, nem o Sistema Único 
de Saúde. Então você vê lá: acupuntura, vê medicina indiana. Vê um monte de coisa. 
O máximo que chega perto são as ervas. Plantinhas. Mas, não reconhecem a medicina 
indígena. Então, isso é interessante! Isso é um paradoxo incrível para mostrar o quanto 
estamos defasados do ponto de vista desse tema - que é a colonização que nos atinge 
quando a gente pensa o próprio campo da saúde. Eu acho que a pandemia deixou isso 
em evidência. Por isso eu vou falar agora da outra experiência, que é a experiência com 
essas trinta mil pessoas que construíram uma ocupação no norte de Belo Horizonte. 
Eu estive em uma roda de conversa com cinco mulheres dessa ocupação e nós ficamos 
lá conversando, umas duas horas e meia, com alguma dificuldade, porque elas usavam 
celulares para conversarem no ao vivo e o celular “caía”, e aí ficava com problema, mas 
não impediu de sustentarmos o bate-papo, que foi riquíssimo. Mas, a conversa era so-
bre a produção do viver que estavam tendo neste momento em Belo Horizonte - isso 
foi em junho de 2020. E aí, o que essas mulheres relatavam? Primeira coisa que relata-
vam era que elas pertenciam a um movimento de ocupação em Belo Horizonte e que 
tinham uma certa metodologia, do próprio movimento, para organizar as ocupações 
urbanas. Rapidamente se organizam. Elegem seus representantes. Formam um comitê 
- que é como se fosse um autogoverno dentro do território da ocupação. E essas cinco 
mulheres tinham sido eleitas nas suas comunidades para compor um comitê para go-
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vernarem esse território. Cinco mulheres negras. Muito jovens. Beiravam a idade entre 
vinte e pouco anos e trinta e poucos anos. E elas eram incríveis. Uma força incrível. O 
que elas iam relatando? Elas iam relatando duas coisas que iam me chamando atenção: 
de um lado, a precariedade material da vida, iam mostrando nos seus relatos como a 
vida, do ponto de vista material, era muito precária ali. Elas tinham luz eventualmente 
porque “caía” muito a corrente elétrica. Água era uma coisa difícil de ser mantida. Água 
potável, elas e a comunidade tinham que construir estratégias. Consumia-se muito tra-
balho comunitário para manter o acesso à água. Fabricavam coletivos na comunidade 
para apoiarem muitas famílias em situações bem dramáticas; organizavam coletas de 
distribuição de alimentos, de EPIs. Fabricavam a todo instante vários mecanismos pró-
prios de enfrentamento da precariedade material. 

De outro lado, o que elas mostravam? A riqueza incrível de redes vivas de pro-
dução de existências neste território, ali na superfície de produção do que pode uma 
comunidade articulada. De um lado uma pobreza infernal, do ponto de vista material, e 
do outro, uma riqueza fantástica nos processos relacionais. Uma riqueza que não existe, 
por exemplo, entre vizinhanças num bairro de classe média. Num bairro de classe mé-
dia as ruas ficam vazias. A vizinhança não sabe o nome da segunda casa adiante. Muitos 
não sabem nem o nome da casa ao lado. Não tem conexões. Não estabelecem nenhum 
processo de redes comuns vivas de existência. Elas ao contrário, faziam de suas preca-
riedades materiais potência relacionais. 

Fiquei muito interessado em saber como enfrentavam o tema específico do cui-
dado na pandemia. Diante dessa minha curiosidade começaram a relatar que a primei-
ra coisa que aconteceu foi o desaparecimento de todos os serviços que existiam na 
região. Sumiram todos. Sumiram todos os trabalhadores de saúde. Sumiram todos os 
trabalhadores do serviço social. Sumiram todas as políticas públicas que elas tinham 
conquistado. A única presença e o tempo inteiro como ameaça, eram as forças poli-
ciais. A imagem do estado atual aparecia da sua forma mais crua e nua: como força 
repressora e ameaçadora e nunca como cuidadora; e se não gerassem e inventassem 
por si práticas cuidadoras, em uma experimentação de autoinstalação, não teriam como 
enfrentar as ameaças que a pandemia apresentava, como uma a mais e dramática força 
exterminadora de suas vidas. Tudo isso merece chamar bastante nossa atenção e por 
quê? O quê mesmo elas estão trazendo para a cena? Estão trazendo para a cena a ideia 
de que o cuidado não pertence a ninguém. De que o cuidado é uma experiência da 



77

produção do viver. E que a vida só se produz porque a gente cuida dela. Mas, 
não no sentido do cuidado biomédico. Não no sentido do cuidado da saúde, 
mas no sentido do cuidar da existência. No sentido de produzir mais sentidos 
da vida na vida vivida. E, de novo, isso me atinge porque é aí que a gente tem 
que se alimentar para voltar para o campo da saúde. É aí que a gente tem que 
se alimentar para despatologizar. Para desmedicalizar. Para romper com esse para-
digma colonizador que operamos no campo da saúde. Então, é muito forte esse tipo 
de presença nesses grupos que são obrigados pelo processo de “não se deixar matar”. 
Obrigados a se inventarem e enriquecendo suas redes de conexões existenciais, no 
suporte da produção relacional, o tempo todo. Inclusive os seus modos de poder en-
frentar essa situação ultradramática em que vivem. Então, acho que isso é algo que, 
para mim, agrega muito nessa possibilidade de aprendizagem, e da noção que eu tenho 
do que significa resistir. Por quê? Porque acho que o que elas estão nos dando é uma 
lição de quê, no mundo bio-necro-político, persistir na vida é re-existir. Então, a resis-
tência é persistir no viver. E isso faz a gente mudar o modo de olhar a produção da 
resistência no Brasil, sabe! Porque a gente quer só ver resistência em grupos muito bem 
organizadinhos politicamente, com discursos muito afinadinhos. Não conseguimos 
enxergar que os formatos de produção de resistências estão em outros territórios. Por 
isso que aquela agenda que eu coloquei, para mim é fundamental. Se você for para o 
campo da luta contra a racialização, nossa! Essa é uma luta que atravessa de norte a sul 
e de leste a oeste o Brasil. Contra violência de gênero? Norte a sul, leste a oeste. É só 
ver o que causou [o acontecimento dessa] essa menina, de dez anos, que teve que fa-
zer o abortamento pelo engravidamento pós estupros e estupros. O quanto houve 
de manifestações. Óbvio que nós já sabíamos isso sobre a direita e a extrema 
direita, hipócritas e moralistas. Mas espanta ver que numa pauta como essa isso 
extrapola esses grupos. Então, essa é uma agenda que não tem jeito, temos que 
enfrentá-la para construir mundos outros, nos quais a vida é o bem mais nobre 
que existe. É isso!

[Cida] Acho que precisamos aprender a reinventar a nossa atuação política. A 
política está em outros campos. É nessa resistência mesmo, da população de perife-
ria, mais pobre, estigmatizada, discriminada, excluída. Aí é que está a resistência. E aí 
é onde temos a possibilidade de estar aprendendo com eles a fazer política. Eu acho 
que precisamos aprender a fazer política de outro modo. Você estava falando das suas 
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conversas. Hoje eu estava lembrando, o tempo todo, que, em 1970, nós fomos (numa 
loucura total, em pleno 1970, meio inocentes, ingênuos, ou loucos não sei), como estu-
dantes de medicina, fazer uma viagem pelo Centro Acadêmico para o Vale do Ribeira! 
Estava acontecendo lá a guerra contra o Lamarca e fomos para lá sem saber que ele 
estava lá. Eu lembro de uma das conversas que tive com uma senhora bem de idade 
- eu fazia muito poucas visitas e entrevistas naquelas viagens que a gente fazia. Cada 
casa que eu entrava eu tomava um cafezinho, fumava um cigarrinho de palha e ficava 
conversando. Ficava na maior parte do tempo conversando. E aquilo me enriquecia e 
me ensinava muito. E conversando com uma senhora, perguntei para ela - quando ela 
se sentia bem? - o que era saúde para ela? ela disse que estava bem, estava com saúde, 
quando ‘ele’ (e apontou o velhinho do lado dela) estava bem. Isso era saúde para ela: 
“quando ele está bem eu estou bem.”. E é isso! É uma noção que a gente perde: de que 
a gente não vive sozinho. A nossa vida sempre é coletiva. A solidariedade e a alterida-
de são fundamentais para a gente poder viver. Se não, a gente faz uma vida mecânica. 
Num plano só biológico de moléculas, e átomos, e células. Mas a vida é muito mais 
que isso. É essa integração com a natureza, com tudo que está na natureza (que a gente 
nega, a gente vê sempre como um problema), com quem está do nosso lado. O outro. 
É aprender com o outro e se preocupar com o outro. É cuidar do outro. Isso que é 
estar vivendo. Eu acho que é isso que estamos precisando, urgentemente, aprender e 
recolocar como prioridades na nossa vida. Temos um monte de perguntas aqui, Emer-
son. Um monte de gente falando de coisas. Pedindo para você falar mais. Mas acho que 
você está vendo aí também e você podia ir falando também. Tem uma pergunta aqui da 
Jurema, se você acha que “é possível uma superação desse sistema econômico cultural 
no nosso país tão violento contra as vidas dos mais pobres?”. Acho que não podemos 
perder as esperanças. Temos que continuar lutando, resistindo. Re-existindo! E eu estou 
vendo aqui que o Emerson perdeu a conexão [...]. Ah! Voltou!

[Emerson] Voltei!

[Cida] Voltou! Pois é! Eu estava falando com você e descobri que você não es-
tava aqui. Então, tem essa pergunta da Jurema. “Qual a possibilidade de você ver uma 
possível superação desse sistema econômico cultural aqui no nosso país, tão violento 
contra a vida dos mais pobres, justamente aqueles que o retroalimentam?” Não sei se 
você quer falar um pouquinho sobre isso: quais as possibilidades de estarmos atuando, 
de não nos desesperarmos – porque é fundamental não nos desesperarmos. 
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[Emerson] Bom, Jurema, eu acho que nós precisamos separar dois componentes 
aqui. Minimamente. Tem muito mais, mas minimamente. Um deles é: que solução mais 
global vai ser dada sobre esse processo que a gente vivencia? Nós sabemos que vive-
mos uma tensão mundial que não é desimportante. Há uma disputa na medida em que o 
esgotamento do modo de viver eurocêntrico está entrando em situações críticas na sua 
sustentação. Vai tendo redesenhos, do ponto de vista global, de novas possibilidades e 
aprofundamentos dessas disputas. Eu não estou falando só de mudanças governamen-
tais, não. Tipo “tira o Trump dos Estados Unidos ou supera o Bolsonaro no Brasil”. 
Eu estou pensando mesmo em que resposta a sociedade neoliberal tem para essa crise 
brutal dos modos de existências que nós estamos vivendo? E aí eu volto ao tema da 
política. Eu gosto muito da ideia do Foucault – e que Paul Preciado aproveita muito – 
sobre o que é a política. Porque quando falamos em política, imediatamente pensamos 
nos esquemas já muito ordenados do campo da política. E o Paul Preciado lembra que o 
Foucault traz uma noção de política que é: a política sempre se refere à produção de corpos. E essa 
forma de encarar o que Foucault estava dizendo é que a política - seja sob o formato 
que ela adquirir, sob o campo tecnológico de intervenção - sempre está fazendo refe-
rência aos modos de produção de corpos. Modos de controlar a produção de corpos. 
Modos de vigiar a produção de corpos. É nesse sentido que o Foucault vai dizer que a 
medicina, por exemplo, é um poderoso biopoder para a construção de uma certa estra-
tégia de organização secular da sociedade que a gente vive hoje. Porque ela faz referên-
cia a um conjunto de tecnologias que se referem exatamente aos modos de produção 
de corpos, de controle e de vigilância de corpos. E que não é só a medicina e a saúde 
pública que fazem isso. Mas, eu entendo que a política está cravada nisso, por isso con-
sidero da maior relevância esse tema sobre o global do que vivemos hoje. Por isso falei 
que eles estão atravessados mundialmente por essas três agendas: a questão ambiental, 
a questão racial e a questão de gênero. Porque fazem referência exatamente ao tema das 
produções dos corpos. Então, o modo de encarar isso vai ter algum desdobramento 
fundamental nos contextos específicos que a gente habita. No contexto específico que 
habitamos, aqui no Brasil, no contexto específico que se habita nos Estados Unidos, 
eles vão encontrar modos singulares de enfrentamento dessa presença na chamada luta 
pelo devir. Então eu queria me desgarrar da ideia de que o nosso problema será resolvi-
do (apesar de que eu torço e luto para que isso aconteça) se a gente tirar o Bolsonaro 
e o seu grupo do governo nacional. Quero dizer: óbvio que eu luto para a gente tirar 
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o Bolsonaro e o seu grupo do governo nacional, mas é um ledo engano imaginar que 
esse é o nosso problema e ponto. Porque na realidade, a pandemia deixou claro que se 
nós não conseguirmos construir - do ponto de vista societário, no aqui agora - estraté-
gias que consigam enfrentar o mecanismo de produção, controle e vigilância de corpos, 
nós estaremos num processo reprodutivo - e repetitivo - desse plano que se organizou 
nesses quinhentos anos e que estão em esgotamento – mas, que não caem de maduro. 
Ou seja, nós podemos viver o pior dos mundos, que é a permanente crise insolúvel des-
te processo. E isso gera um processo societário de muita violência. Então, temos isso 
como uma possibilidade no horizonte, a ideia de termos uma sociedade muito violenta 
sem parar. Aliás, os principais trilhionários do mundo contam com isso. Eles contam 
com a ideia de que o estado de exceção contemporâneo os preservará porque eles são 
os únicos corpos, de fato, imunes. Imunes ao sistema jurídico. Imunes aos problemas 
econômicos. Imunes à violência de estado porque na realidade ele [o Estado] está o 
seu serviço. Então, essa é uma situação que pode se perpetuar bastante tempo. Mas eu 
imagino, imagino [...].

[Cida] Emerson, mas não imunes à violência de gênero, não é!? Já é bem sabido e 
inquestionável que a violência de gênero e também a violência contra crianças e adoles-
centes existem em todas as classes sociais, sem grandes diferenças de incidência, porém 
a denúncia é muito menor nas classes média e alta. 

[Emerson] É verdade. Já conversamos sobre isso. É verdade isso! O que eu ia 
dizer é que não são imunes às violências descontroladas também das rebeliões, que 
poderão não ser tão impactantes do ponto de vista de modelos transformadores, mas 
que serão efetivamente desestabilizadoras. A gente sabe que nenhum regime político 
ditatorial se sustenta na perspectiva de que vai matar todo mundo o tempo inteiro. 
Temos exemplos no mundo. Por exemplo, sabemos da Alemanha nazista. Mas, , por 
exemplo, temos aqui do lado o Chile do Pinochet. O Chile do Pinochet, por quarenta 
anos, tem uma prática ditatorial, que não abandonou, de uma violência brutal. E ele não 
consegue controlar as rebeliões que foram produzidas e estão instaladas dentro do país 
- e altamente politizadas, inclusive. Então, sabemos que não há solução definitiva só 
pela violência. Mas, isso implica que podemos entender que o processo de construção 
dessas experiências que eu estava relatando (e que a gente precisa saber olhá-las), do 
resistir no re-existir, são cumulativas. Elas se avolumam. Eu acho que o Brasil não é um 
país simples. É um país de alta complexidade. A gente tem muita instalação de coletivos 
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re-existentes. De diferentes estéticas de luta. Em diferentes estéticas de luta. Isso enri-
quece as formas de enfrentamento às tendências ditatoriais, autoritárias e violentas. En-
tão, eu diria que mesmo que eu seja “pessimista a curto prazo” (e eu estou pessimista), 
eu não sou pessimista nem na micropolítica (eu falei da ocupação, que é uma expressão 
fortíssima da micropolítica) e nem sou pessimista na possibilidade de superar isso. A 
não ser que sejamos surpreendidos por um botão atômico de um Trump qualquer que 
possa, definitivamente, dizer: “se não é nosso, então não é de ninguém.”. Porque os 
Estados Unidos estão chegando nessa beirada, estão chegando no ponto em que serão 
superados como a grande liderança para o século XXI - ele vai perder essa hegemonia 
no século XXI - e nós não sabemos o que esses malucos são capazes de fazerem pe-
rante essa destruição. Quando era canhão de navio, era uma coisa, quando é artefato 
atômico, é outra. Então, isso a gente não tem controle. A gente não sabe.

[Cida] Podem destruir Gaia de uma vez.

[Emerson] Podem! Lógico! Mas é...eu acho que a Gaia fica! Quem não fica so-
mos nós.

[Cida] Fica!

[Emerson] Os coronavírus ficam. Eles ficam. É só ver que os pássaros aqui da 
minha casa estão felicíssimos. Estou sendo visitados por pássaros que estão se multi-
plicando e estão se distribuindo aqui. Invadindo os nossos territórios humanos. Então, 
a natureza agradece!

[Cida] É uma reintegração de posse.

[Emerson] É isso! Apesar de que a queimada é um desastre. Você viu o pantanal? 
O pantanal está no sofrimento brutal. Está em agonia, o pantanal.

[Cida] Sim! Todos os cantos. O pantanal, a Groelândia, a floresta, as águas.

[Emerson] Esse é o grau de esgotamento dos quinhentos anos. Ou seja, o Kre-
nak é muito forte no apontamento disso. É isso, não é!?

[Cida] Não sei há mais alguma questão que você queira falar. Tem alguma per-
gunta aqui?

[Emerson] Eu acho que já desdobrou bastante.
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[Cida] Emerson, eu quero te agradecer muito! Acho que foi um momento de 
resistência - e de re-existência. De nos reinventarmos. Acho que é fundamental: esses 
momentos em que a gente se sente capaz, se sente humano. Se sente articulado com 
todos os seres viventes. Com a natureza. E sente possibilidades. A gente se sente capaz 
e com possibilidades de reinventar novos modos de viver, coletivamente. Sempre cole-
tiva e sempre solidariamente. Sozinhos, não somos nada.

[Emerson] É, não tem...Sozinho não existimos

[Cida] Não existe o sozinho.. então quero agradecer muito, muito, em nome do 
Despatologiza, e em meu nome. Foi um imenso prazer estar esse tempo com você e 
tenho certeza de que todo mundo que está aqui nos acompanhando - e quem ainda 
vai acompanhar - vai se interessar em aprofundar um pouco essas leituras que você foi 
citando e estar se integrando a esse movimento de resistência mesmo. Muito obrigada! 
Obrigada a todos que estão aqui conosco. E um grande beijo! Um grande abraço!

[Emerson] Obrigado, querida! Beijo para você. Beijo aí em casa.

[Cida] Beijo para você também!

[Emerson] Obrigado querida. Beijão na Cecília e beijo para vocês todes e obrigado 
pelo acolhimento e carinho.
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Cuidado em rede contra a patologização da vida: 
desafios para a reabertura das escolas.

Realizada em 02/09/2020
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=K8MK8Zdzh9E

Convidadas: Ilana Katz e Bárbara Costa Andrada
Mediação: Juliana Garrido.

Transcrição: Giovanna Di ‘ Marzio 
Revisão: Heloísa Macedo

[Juliana] Boa noite a quem nos assiste em mais uma live do Despatologiza. Con-
versaremos com Bárbara Costa Andrada, que é psicóloga, pesquisadora no Núcleo de 
Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental na UFRJ e com Ilana Katz, psicóloga, 
psicanalista e pesquisadora no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da 
USP. E o tema é o cuidado em rede contra a patologização da vida: desafios para a 
reabertura das escolas. Vou passar a palavra para nossas convidadas, mas queria deixar 
avisado que o chat funcionará para perguntas e dúvidas e no final as retomaremos para 
um bate-papo com quem está nos assistindo aqui. Bárbara, você pode começar.

 [Bárbara] Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui no Despatologiza 
participando dessa live com Ilana Katz. Quero falar da importância dessa série de li-
ves, iniciativa do Despatologiza, de produzir diálogos com diferentes pesquisadores e 
militantes voltados para a despatologização da vida. O atual contexto da pandemia de 
Covid-19 tem trazido algumas tensões com os acirramentos dos processos de patologi-
zação da vida e a proposta dessas lives é discutir isso. Temos enfrentado muitos proble-
mas que têm sido interpretados, rotulados e, muitas vezes, tratados como transtornos e 
isso é um fenômeno que tem acontecido em todo país e o foco principal dele tem sido 
as áreas de educação e saúde. O que temos vivido tem um agravante, uma certa ne-
gligência, ou uma certa desresponsabilização diante de diretrizes epidemiológicas, em 
prol de uma flexibilização dos regimes de distanciamento social visando simplesmente 
priorizar a reabertura da economia. Então, gostaríamos de ressaltar que em nossa apre-
sentação falaremos, usando reflexões da Fiocruz, que o Brasil está vivendo condições 
atípicas nesse processo de flexibilização do isolamento social e isso está pareado com a 

https://www.youtube.com/watch?v=K8MK8Zdzh9E
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precariedade do monitoramento da situação epidemiológica da Covid em vários terri-
tórios, o que agrava a complexidade da pandemia.

Quanto a essa live, com a proposta de falar sobre o Cuidado em Rede contra a 
patologização da vida e como isso se coloca como desafio para as escolas, ela vai ao 
encontro do que já vem sendo discutido em outras lives do Despatologiza, e também 
se alia ao que está colocado no nosso Manifesto contra o retorno às aulas presenciais. 
A grande questão do desafio para a reabertura das escolas, a gente pode resumir numa 
pergunta: será que precisamos prescindir da saúde, do direito à saúde, em nome de 
cumprir um planejamento pré-pandemia de conteúdos a serem transmitidos? Essa é 
uma pergunta importante que temos que ter em mente o tempo todo.

Se os processos de ensino-aprendizagem são uma construção a partir de uma in-
terlocução entre professores e alunos e o mandato da escola transcende conteúdos, en-
globa promoção de direitos, aquilo que significa uma construção de um sentimento de 
pertença e de cidadania, então também precisamos pensar no mandato da escola como 
um mandato de promoção de saúde, de saúde mental, espaço de reflexão e acolhimen-
to. E, nesse sentido, se pensamos o setor educação, temos o exercício de entender o 
que é produzido nesse setor a partir de outras formas de execução do mandato escolar, 
que não sejam presenciais, a fim de não expor a comunidade escolar e seus conviveres 
ao risco de adoecimento e agravamento da pandemia.

Gostaria, rapidamente, de pontuar nosso cenário epidemiológico, em termos mun-
diais, com dados da Unesco, braço das Nações Unidas que se debruça sobre programas 
e sistemas de educação no mundo. Ela indica que cerca de 90% da população estudantil 
do planeta foi afetada. Isso significa algo em torno de 190 países e mais de um bilhão 
e meio de crianças que ficaram privadas do seu fluxo “normal” escolar. E, quando se 
fala do contexto epidemiológico do Brasil, é preciso atentar para as palavras e acho que 
um qualificador que tem sido utilizado para nomear nossa curva epidemiológica, que é 
mais um platô do que uma curva, é um significante um tanto problemático: é o signifi-
cante “estável”, a “curva estável do Brasil”. E ele se torna problemático, pois ele induz 
a um entendimento, a um sentido de que há uma normalidade ali, quando o que a gente 
vive é uma calamidade. A gente está há 3 meses com uma média móvel de óbitos de 
cerca de 1000 pessoas por dia, agora um pouquinho menos, e de cerca de 40.000 novos 
casos todos os dias. Há 3 meses! E nenhum país tem essa curva.
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Hoje, antes de vir aqui, Ilana e eu demos uma olhada no que está sendo divulga-
do pelo consórcio de veículos de imprensa. Hoje, às 13h, já contávamos com 122.941 
óbitos, 3.961.502 casos confirmados no país e, só hoje, 41.899 novos casos. É muita 
gente, é muito grave. E antes de se pensar em reabertura e como sair desse cenário, 
é preciso que isso se dê em condições sanitárias muito bem estabelecidas, muito bem 
definidas. Há um amplo consenso nacional e internacional que passa pela FIOCRUZ, 
pela Fundação Carlos Chagas, no cenário internacional a própria UNESCO e OMS, 
que informam que a flexibilização do isolamento social, com uma maior circulação de 
pessoas, só deve acontecer quando a curva de mortes e contágios estiver em descen-
dência sustentada, pois isso indica que há uma redução da transmissão comunitária da 
doença. O Brasil ainda não atingiu esse patamar; muitos territórios ainda estão com 
cenários de ascensão; há várias diferenças entre os diferentes territórios no país, mas 
ainda não estamos dentro desses parâmetros considerados seguros. Vou apresentar um 
dado recente da Fiocruz que fala sobre os planos de reabertura que não correspondem 
a um cenário de redução sustentada da transmissão da Covid e que não contemplam 
a proteção aos trabalhadores e estudantes, como aspecto central. Eles vão exigir das 
escolas esforços que são incompatíveis com sua estrutura e missão, com o mandato 
escolar. Há ainda o perigo de colocar em risco não apenas a comunidade escolar, como 
toda a comunidade do entorno daquela escola.

Então, a discussão em torno da reabertura das escolas, no curso de uma pandemia 
que mata cerca de 1000 pessoas por dia, não pode ser feita sem considerar que, no Bra-
sil, a Covid-19 apresenta, nas estatísticas de óbitos, as nossas desigualdades. O profes-
sor Emerson Merhy, que tivemos a honra de ouvir na live anterior, falou extensamente 
sobre a construção histórica das desigualdades no país e também dos saberes com os 
quais é preciso compor para enfrentar essa crise. Dentre essas desigualdades históricas 
que temos visto serem escancaradas pela Covid, no campo da educação duas questões 
ganham destaque no debate nacional: (1) como garantir que os estudantes não sejam 
prejudicados em seus processos de escolarização e (2) como evitar o acirramento das 
desigualdades de acesso de oportunidades. E, nada disso dispensa o entendimento do 
que, de fato, significa escolarização.

Pretendemos destacar aqui, na conversa, que a possibilidade de abrir as escolas 
não pode significar jamais um retrocesso diante do enfrentamento das desigualdades. A 
isonomia de direitos deve, ou deveria, ser a tônica; abrir as escolas particulares e não as 
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públicas, por exemplo, representa um recuo tamanho, tão absurdo, que nem vale muito 
a pena entrar nessa discussão, mas é preciso destacar que isso está sendo colocado. A 
gente tem matérias recentes na imprensa afirmando que vários estados vão reabrir as 
escolas particulares, a partir de decretos de secretarias e governos locais. Do mesmo 
modo, pensando na questão da isonomia, abrir as escolas e decidir que crianças com 
deficiência vão ficar de fora devido às suas condições, por exemplo, é outro absurdo 
que só serviria para colaborar com o retrocesso que estamos, com muitíssimo custo, 
tentando conter. Então, por inúmeras razões e muito especialmente pela maneira irres-
ponsável como a crise sanitária vem sendo administrada no Brasil, o nosso país pro-
duziu, de negligência em negligência, uma espécie de jabuticaba estragada, para ficar 
naquela qualificação de que o Brasil tem a sua jabuticaba; então, a nossa jabuticaba, com 
relação ao manejo da pandemia, está sendo muito estragada.

Alguns pontos importantes para a educação no contexto da pandemia e da rea-
bertura: (1) as escolas vão se deparar com vários desafios que só poderão ser enfren-
tados de forma coletiva, com apoio de outras áreas. E aí estamos falando das ações de 
intersetorialidade e da construção de redes; (2) outro ponto importante, é que não é 
uma retomada a partir do ponto onde se parou, mas sim uma reinvenção. O retorno às 
aulas vai exigir um plano de ação em diversas frentes e vai demandar intensa articulação 
e, principalmente, contextualização local. E também podemos tentar ter um pouco de 
esperança diante do que pode ser esse processo, de que as respostas do momento atual 
para esse cenário de crise gravíssima podem ser respostas que vão dar algum impulso a 
mudanças positivas e até duradouras nos sistemas educacionais.

 [Ilana] Emendando nessa conversa, Bárbara, tem um outro aspecto que nos cha-
ma a atenção neste debate e que fomos entendendo como um falso debate: o tensio-
namento entre o que são as questões de saúde mental e as questões de saúde sanitária. 
Por que achamos que isso é um falso debate? Porque isso não nos ajuda na direção 
que precisamos tomar para lidar com a nossa responsabilidade de que a escola possa 
cumprir o seu mandato. Porque essa conversa precisa se dar em torno da função da 
escola, do seu lugar social e da sua importância como agenciadora da cultura e da vida 
em alteridade. É nesta dimensão que o debate precisa ser empreendido. Nesse cenário, 
parece pouco promissor tensionarmos critérios sanitários e critérios de saúde mental, 
como se eles estivessem em campos opostos. Ou como se tivéssemos esquecido que, 
desde a implementação do SUS no Brasil, trabalhamos com a noção de saúde integral, 
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em que a oposição entre os estados de saúde e doença do corpo não garantem sozi-
nhos a experiência de saúde. O direito à saúde implica também na garantia ampla de 
qualidade de vida, em associação óbvia com outros direitos básicos, como a educação, o 
saneamento básico e as atividades culturais e de segurança. Entre os povos originários, 
também referidos pelo Emerson na live anterior, isso se presentifica muito claramente, 
porque ali a ideia de saúde é apresentada como presentificação e produção de existência. 
E é disso que a gente está falando. Neste sentido, e por princípio, condições sanitárias 
e de saúde mental não se opõem, não se limitam, mas, é verdade, elas se articulam, e 
essa articulação complexifica as formas de cuidado. Sobretudo, nesse cenário em que 
a gente se encontra: 120 mil mortos, mais de 3 milhões de pessoas infectadas, escolas 
fechadas, ônibus cheios e shopping center aberto. 

Todos nós já percebemos que diante desses números absurdos, a abertura da es-
cola tem tensionado variáveis que precisam se conjugar em uma resposta ética. Entre 
essas variáveis, uma delas é muito determinante, a diversidade das infâncias: as infâncias 
negligenciadas pelo Estado, as infâncias em situação de pobreza extrema, as infân-
cias em situação de refúgio, as crianças indígenas, os filhos dos povos da floresta e as 
crianças com deficiência. A Cláudia Mascarenhas, nossa colega, sempre nos chama a 
atenção, e eu quero deixar isso posto na discussão sobre a abertura das escolas: referir 
a nossa responsabilidade com a diversidade das infâncias não é, jamais, deslegitimar a 
experiência de sofrimento de todas as crianças que estão sem escola hoje. A constata-
ção incontornável que nomeia o nosso problema é a de que a escola faz falta para cada 
um e precisa ser pensada para todos. Nesse cenário, e balizados por essa compreensão 
de saúde que a gente está apontando, é urgente que nos perguntemos: com que ideia de 
cuidado vamos entrar no debate? E é aqui que apostamos, Bárbara e eu, representando 
o nosso coletivo BENES, uma noção de cuidado ampliado. 

Que noção de cuidado é essa? Acho que vale dizer que é uma abordagem que con-
juga estratégias de promoção de saúde e de despatologização, além do que é entendido 
como cuidado no seu modo mais estrito, como aquele que tomamos por assistência e 
por intervenção terapêutica reabilitativa. E é por isso que a tensão entre cuidado sani-
tário e cuidado em saúde mental vai-se apresentando como um falso problema, porque 
esse problema só existe se pensarmos nessas dimensões a partir de um certo especialismo. 
Vamos pensar assim: do ponto de vista de um campo de cuidados mais articulados inter 
e transdisciplinares, como, por exemplo, é a experiência fundamental de que a saúde é 
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coletiva, essa polêmica não existe, porque os cuidados sanitários acontecem necessaria-
mente em condições materiais e em contextos locais específicos, e que envolvem um 
enredamento com as subjetividades individuais e coletivas, e estão sujeitos às culturas 
locais. Então, vamos lembrar que o trabalho de cuidado se dá, pelo menos, em duas 
dimensões: se dá como reparação, como terapêutica e reabilitação, mas não só apenas; 
ele se dá, sobretudo, como uma experiência de promoção de saúde, de construção de 
condição de saúde como experiência de existência. Entendemos que a organização de 
rede é gestão de cuidado; promoção de saúde é cuidado. E, entendendo a ideia de cui-
dado como uma ação coletiva para um coletivo, fica explícito que cuidar da criança é 
cuidar da família, de sua experiência de comunidade e de sua condição de laço com os 
outros. É o que ensina aquele provérbio de origem africana que temos repetido tanto: 
“para cuidar de uma criança é preciso uma aldeia.” É urgente, porém, que entendamos 
que a aldeia não é alguma coisa que se tece apenas entre responsabilidades individuais. 
A aldeia que precisamos não termina no que é a nossa fundamental e incontornável 
necessidade e experiência de afeto, disso que nos tece. A aldeia, em políticas públicas, 
pode ser referida como experiência de rede de cuidado. 

E, aproximando rapidamente os pontos extremos dessa nossa linha, lembro aqui 
da formulação importante da Maria Thereza Marcílio, pedagoga, que é presidente da 
Avante [Avante – Educação e Mobilização Social]: “lugar de criança é no orçamento.” 
Para fazermos frente a esse debate e sustentar essas perspectivas de cuidado diante da 
crise sanitária, vamos pensar na centralidade que a escola assume na nossa organização 
social, e articular isso, a condição da escola de ser um serviço de defesa dos direitos das 
crianças e dos adolescentes. Isto é essencial. 

[Considerações posteriores de Ilana, ao reler a transcrição] É importante 
considerar que estando em setembro de 2020, poderíamos falar na escola como serviço 
essencial, pois nessa data, com outras disputas no cenário, o termo poderia ser empre-
gado para referir a escola à sua condição de agência dos direitos da criança e do adoles-
cente e, também, à ideia de que a educação é um direito que sustenta condições e possi-
bilidades para o exercício amplo da cidadania, como prevê o artigo 205 da Constituição 
Federal, defendendo o princípio de que cada um seja sujeito de sua história. Porém, 
avançado o debate e os tensionamentos dele decorrentes, fomos entendendo que há 
uma diferença fundamental entre a referência à escola como essencial na garantia de di-
reitos e a referência à educação como atividade essencial, como prevê o PL 5595/2020, 
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em tramitação no legislativo. Entre ambas as concepções há um engodo discursivo 
que parece equiparar proposições antagônicas. Afirmar a essencialidade da escola em 
relação aos direitos de crianças e adolescentes não significa impor a manutenção de 
atividades presenciais independentemente do contexto local. Atividades Essenciais do 
Estado, fomos entendendo, designam aquelas atividades referidas à sobrevivência das 
populações e asseguramento da ordem pública e da segurança de todos. Por essa razão, 
o fato de uma atividade ser considerada essencial cerceia o direito de manifestação dos 
servidores públicos. Na prática, pode, portanto, cercear o direito de manifestação dos 
trabalhadores da educação, e, é preciso dizer, como esse PL dispõe sobre a educação 
básica e superior, pode, finalmente, intervir de maneira limitante sobre as discussões 
empreendidas por professores no ensino básico e também nas universidades. Por essas 
razões, e sobretudo para que a discussão em torno da abertura e do fechamento das es-
colas possa ser empreendida de maneira responsável e obedecendo critérios territoriais 
e a disposição ética do cuidado com a vida e com o viver, optamos por referir a escola 
como um serviço essencial de defesa dos direitos da criança e do adolescente.

[Bárbara] Retomando, aqui, a partir do que foi dito por Ilana, da noção de que 
não podemos nunca esquecer que a escola é um serviço essencial [leia-se aqui serviço 
de defesa de direitos], que a educação é um direito universal e a fala que nos faz ecoar, 
da Maria Thereza, de que lugar de criança é no orçamento. Por quê? Porque há uma 
centralidade da escola na organização social e isso não é uma coisa que está descola-
da do concreto do setor Educação. Por exemplo, para situar o tamanho desse lugar 
da escola na organização social e pensando também nas estratégias de combate às 
desigualdades - na perspectiva de que a educação é para todos – e também pensando 
nas diversas infâncias, pinçamos alguns números que foram levantados no material da 
UNDIME: 38.7 milhões de estudantes no nível municipal pelo país, a maioria crianças 
e adolescentes, mas também idosos e adultos; 9 milhões e cem mil estudantes estão na 
rede privada; 2 milhões e 700 mil professores pelo país e 2 milhões de trabalhadores de 
apoio à atividade educacional. Quando somamos tudo isso dá um montante de 52 mi-
lhões e 500 mil pessoas envolvidas nesse setor. Só pelo tamanho dos serviços da educa-
ção, das escolas, só pelo volume de pessoas que são mobilizadas, pensar em reabertura 
das atividades presenciais no Brasil envolve, pelo menos, pensar em deslocar, mover e 
fazer circular ¼ da população brasileira. É muita gente. Ilana, fale sobre o mandato da 
escola.
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 [Ilana] Acho que esse cenário, esses números, nos faz lembrar do que aconte-
ce quando as escolas saem de férias: “nossa, parece que a cidade respirou, acabou o 
trânsito”. Só para lembrar da nossa experiência, o que quer dizer ¼ da população se 
movimentando na mesma hora? Mas, é com isso, a partir desse cenário, dessa condição 
que vivemos, que devemos recuperar a ideia do que é o mandato da escola. Porque o 
mandato da escola, e acho que isso é algo que a gente constrói na experiência de con-
finamento que essa crise sanitária nos colocou, não se reduz à relação da escola com o 
conhecimento, que obviamente é importantíssima, porque cumpre função de pertenci-
mento histórico e cultural para os estudantes, para além de uma dimensão de acúmulo 
de conhecimento. O conhecimento produz participação social, produz lugar no mun-
do, produz relação da gente com o mundo. Mas, neste instante, depois dessa primeira 
onda em que ficamos angustiados com a sensação de perda de conteúdo escolar, foi 
aparecendo alguma outra coisa que também é do mandato da escola. É do mandato da 
escola o combate às desigualdades por meio de participação e inclusão social e isso diz 
respeito a todas as crianças: às vulneráveis, às negligenciadas e às que estão protegidas. 
O combate à desigualdade é da responsabilidade de todas as escolas, das públicas e das 
privadas. A segurança alimentar é do mandato da escola, o enfrentamento da violência 
contra crianças, mulheres e jovens, é do mandato da escola. E é do mandato da escola 
a promoção de saúde mental. 

O foco das ações da educação neste período de quarentena tem sido a modali-
dade de oferta de conteúdos via remota, o famoso EAD. Acho que em um primeiro 
momento as escolas tentaram responder rapidamente a isso, mas também fomos en-
tendendo que a função de uma escola não se reduz às ofertas dos conteúdos e que, 
eventualmente, ofertando conteúdos precisávamos fazer chegar uma outra coisa nas 
crianças e nas suas famílias. Porque mandando conteúdo não resolvemos o caso de 
criança em situação de violência e não alcançamos muitas crianças com deficiência, as 
quais têm dificuldade com essa via de acesso que é a relação com os outros. Ficaríamos 
submetidos às barreiras de acesso. E este é um dado importante: um a cada quatro 
estudantes no Brasil não possui acesso aos recursos para acompanhamento das aulas 
e realização de atividades online, seja porque não tem acesso à internet ou porque não 
tem condições materiais. Este é um dado que é absolutamente relevante e é nessa hora 
que precisamos entender o que quer dizer a escola como serviço de defesa dos direitos 
da criança e do adolescente. Bárbara passo para você.
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 [Bárbara] Seguindo com esse cenário, a escola está muito além da questão do 
conteúdo e, justamente por isso, é preciso pensá-la e defender a escola como serviço 
essencial de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Essa noção se funda, pri-
meiro, na centralidade da escola na organização social aqui no Brasil. Aqueles números 
citados demonstram isso: ¼ da população está envolvida neste grande cenário. Pensan-
do assim, a escola como serviço essencial não é apenas um lugar para se deixar os filhos 
enquanto a vida dos adultos acontece. E isso a pandemia evidenciou. 

Vou fazer um pequeno parênteses para falar que a escola como serviço essencial 
de defesa dos direitos da criança e do adolescente não é só um problema do setor da 
educação, é preciso pensar em estratégias para o setor educação em diálogo com ou-
tros setores, porque a proposta de fechamento e de reabertura, no sentido de tentar 
retornar atividades presenciais, vai impactar a vida não só das crianças, dos professores 
e trabalhadores desse setor. É algo que vai impactar a vida dos familiares e de todos os 
adultos que vivem com essas crianças. E é preciso também considerar que serão arran-
jos que vão estar, talvez, em um momento de uma certa transitoriedade. Então, o setor 
econômico mais ampliado também vai ter que apoiar estratégias para a possibilidade de 
reabertura ou não-possibilidade de reabertura das escolas. É preciso pensar como vai 
ficar a vida de famílias em que pais são trabalhadores e os filhos vão ficar em uma certa 
intermitência entre casa e escola, em turnos e dias alternados. Então, pensar a ideia de 
rede não é só a rede local; é também pensar a ideia de rede quando se faz desenho de 
gestão de crise. Não dá para pensar no retorno da educação sem considerar o impacto 
disso na vida de todos nós. Resgatando um pouco o que a Maria Thereza fala sobre a 
escola como um serviço essencial de defesa dos direitos da criança e do adolescente 
essencial, ela (a escola), além de ser considerada nos outros setores da economia, tam-
bém precisa funcionar a partir de uma rede estabelecida com o SUAS e com o SUS, a 
construção da rede e a valorização dos trabalhos intersetor. Então, quando se toma a 
escola nessa condição, como um serviço essencial, a gente está afirmando o imbrica-
mento desse mandato de promoção de direitos da criança, porque a educação tem esse 
mandato; no caso, direito à educação, que não se confunde com direito a conteúdo 
educacional. Há, no mandato de promover direito à educação, ações de promoção de 
saúde mental, de fomento à cidadania e de ampliação da participação e inclusão social, 
e essas ações precisam estar apoiadas e geridas na forma de uma rede. 
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A Maria Thereza também fala dos direitos das famílias e dos trabalhadores do 
setor da educação face à situação de emergência sanitária. Não podemos pensar só 
que essa criança vai sozinha se haver com a escola. Existe a família, existem os traba-
lhadores e as famílias dos trabalhadores. Ilana, tem uma pergunta que nos colocamos. 
Desdobra ela aí, sobre o mandato escolar.

 [Ilana] Essa pergunta virou um eixo de organização das questões que esse desa-
fio nos coloca: como é que a escola fica aberta para dar conta do seu mandato quando 
o seu espaço físico está fechado? Porque, veja, a escola não vai decidir sozinha quando 
ela abre ou fecha. Isso é uma decisão que se coloca em intersetorialidade. Mas, é pre-
ciso que esta intersetorialidade, que a nossa experiência de rede, nos permita construir 
respostas para esta pergunta: como a escola fica aberta para dar conta do seu mandato 
quando seu espaço físico está fechado? Porque é isso que estamos vivendo. Para co-
meçar a pensar nisso, vamos considerar um dado importantíssimo da Fundação Carlos 
Chagas e também da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A situação provo-
cada pela crise sanitária fez com que as escolas se aproximassem das famílias, porque 
precisaram das famílias para sustentar sua ação e a realização do seu mandato com as 
suas portas físicas fechadas. Isso é uma verdadeira lição prática sobre o que chamamos 
de experiência de rede. O dado é interessante: com a suspensão das aulas presenciais, as 
professoras indicaram um aumento tanto da relação da escola com a família de aproxi-
madamente 45% quanto do vínculo do aluno com a família de 47%. Vamos ficar com 
esse elemento e colocar alguns outros para construirmos essa resposta juntos aqui, 
no que vai ser o nosso debate. Um outro dado é: o Instituto dos Arquitetos do Brasil, 
assim como outras entidades, tem proposto um redesenho do espaço escolar no pro-
cesso de reabertura da escola. Mas, o que isso quer dizer? Que vai ser preciso repensar 
o espaço da escola dentro da própria escola mesmo, porque vai ser preciso usar espa-
ços abertos, mas, vai ser preciso também repensar o espaço da escola na relação com 
o território, tanto no que diz respeito à ocupação da escola, para que esse redesenho 
seja construído numa experiência de construção coletiva com a comunidade escolar. E 
é aqui, com essas duas ideias que começam a se enredar para fazer a escola acontecer e 
para construir possibilidades novas, uma reinvenção da escola nesse próximo cenário, 
é que vamos precisar fazer repactuações entre os nossos coletivos e na relação com a 
nossa comunidade. 
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E aqui nos encaminhamos para nossa proposição central, que dá título a este nos-
so encontro: a experiência de rede contra a patologização da vida e da vida escolar. As 
políticas públicas, que agora são emergenciais, devem vir aqui para redesenhar a nossa 
relação com o interesse público, e elas precisam sustentar e distribuir condições de rea-
lização desses comitês intersetoriais (entre saúde, assistência, educação, transporte) e 
dar um assento bastante especial às associações locais, às representações comunitárias 
e aos agentes de território. Recolhemos muitas experiências exitosas no Brasil, que dão 
certo porque são regidas pelo que é comum, porque são ações de comunidade organi-
zada, e que também cumprem a função de organizar suas comunidades. 

Vou falar aqui de duas experiências que são respostas de comunidades organizadas 
que conseguem produzir cuidado, para que possamos aprender com elas. São comuni-
dades que fizeram frente ao que podemos chamar aqui de negligência do Estado que 
produz vulnerabilidade social. O primeiro exemplo é o que aconteceu no complexo de 
favelas da Maré. Naquele território, com baixíssimo acesso à internet, eles consegui-
ram realizar experiências de cuidado coletivo que tornaram possível o acesso ao EAD, 
promovido pelas iniciativas educacionais da comunidade e das escolas, entre várias 
ações, de grande impacto na própria comunidade e que estão descritas no site da rede 
(https://www.redesdamare.org.br/). As escolas não estão abertas, mas a organização 
comunitária em rede funciona e, considerando as particularidades territoriais, teceu 
soluções para que a escola alcançasse os estudantes e respondesse ao seu mandato de 
cuidado com a sua comunidade. O segundo exemplo refere-se ao que foi citado ante-
riormente por Emerson Merhy, em sua fala em outra live do Despatologiza, em que a 
experiência de cuidado apresenta seu caráter desmedicalizante e despatologizante. Ele 
contou sobre uma ocupação, no norte de Belo Horizonte, em que vivem 30 mil pessoas 
que se organizaram para responder à crise fazendo um comitê de gestão da crise sani-
tária e que promoveram cuidado para essas 30 mil pessoas quando os serviços estatais 
desapareceram do território com o impacto da pandemia. Entre essas 30 mil pessoas, 
elegeram 5 mulheres que organizaram práticas cuidadoras e que mostraram que cuida-
do é uma experiência de produção de viver. Elas, ali na sua construção de rede, conse-
guiam trazer água, porque vamos lembrar que ter água potável em uma crise sanitária é 
um elemento básico de cuidado. Elas se ampararam, produziram e distribuíram EPIs, 
distribuíram alimentos para famílias consideradas mais vulneráveis, e enfrentaram a 

https://www.redesdamare.org.br/
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precariedade material por meio do que o Emerson nomeou como “redes vivas de pro-
dução de cuidado.”

Vale dizer, mais uma vez, e este é o nosso ponto central, que as ações que vêm 
sendo bem sucedidas no enfrentamento de crise contam com lideranças comunitárias 
para se efetivar, e que isso vale mesmo para as ações que são gestadas por instituições 
formais, como por exemplo o Programa Conexão Saúde construído pela Fiocruz. É 
um projeto absolutamente inovador de enfrentamento da pandemia nas favelas, e a 
doutora Nísia, presidente da Fiocruz, no lançamento deste programa, reforça o papel 
central da liderança comunitária que se articula com a instituição de pesquisa nos estu-
dos e nas análises para atuar coletivamente e fortalecer o SUS. Sem esses atores, não se 
tem penetração no território. Essas lideranças comunitárias não estão ali como simples 
executores, eles são autores, são pensadores do seu território, e é preciso que saibamos 
compor com esse saber do território, que está ali, que não é o técnico com qualificação 
universitária, mas que possui um saber que esse técnico universitário não possui. E uma 
coisa não fica no lugar da outra, mas precisam se articular, são saberes que têm a mes-
ma dimensão de valor, mas que sozinhos podem menos do que quando se articulam. 
É preciso saber compor: saber, para fazer. É preciso compor saber, para poder fazer. 
Bárbara, vou passar para você a nossa conversa sobre políticas públicas.

[Bárbara] A partir do que nos falou Ilana, que é preciso compor saber, para po-
der fazer, política pública não brota no vácuo, não se executa sozinha e não se sustenta 
sem gestão. Então, para pensar políticas públicas para realização de rede, articuladas 
de fato com ações comunitárias de iniciativas locais, como é que se faz para que essa 
política pública se capilarize, se conecte e se integre com as micropolíticas locais, ou 
seja, que tenha a possibilidade de uma capilaridade territorial? É preciso ter em mente 
essa ideia de que é preciso compor saber, para poder fazer. E um ponto importante 
aqui: é preciso destacar o papel do Estado, a ser convocado como agente mediador e 
executor de políticas públicas. Não conseguimos construir políticas públicas duradou-
ras, que tenham condição de difusão por todo país, se não tivermos um ente que seja 
gestor e organizador disso. Não podemos, de jeito nenhum, cair no erro de naturalizar 
a transferência de resposta à crise para a sociedade civil, responsabilizando indivíduos 
e coletividades por ações e decisões e, com isso, acabar reforçando o apagamento do 
papel mediador do Estado. Estamos diante desse cenário. É preciso estranhar isso e 
reagir a isso.
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Aproveitando que estamos falando sobre política pública, gostaria de destacar 
que, no momento, em relação a esse tema sobre o qual estamos falando - educação, 
rede, construção de rede para sustentar o mandato da educação -, há três projetos de 
lei em tramitação no Congresso Nacional que, justamente, convocam os governos e 
os gestores a responder à crise a partir de seus lugares. Então, precisamos nos engajar 
enquanto sociedade civil na articulação em redes, mas também nos colocarmos nesse 
lugar de provocar, a cada vez que for necessário, que o Estado sustente e faça valer o 
seu mandato de mediador e de provedor de meios para garantir os direitos e execuções 
de políticas públicas. O traçado de respostas eficientes à crise, ou seja, políticas públi-
cas consistentes, passa pela articulação, por exemplo, como aqueles que já nomeamos, 
do Conexão Saúde da Fiocruz, pela produção de conhecimento, aquilo que vem pelos 
institutos de pesquisa, da universidade, desse saber especializado, com as ações locais e 
a expertise local e que dê conta de transferências de tecnologias e saberes dos dois lados. 
Quando a política pública não vem porque o Estado negligencia sua tarefa protetiva, de 
cuidado com as pessoas, nós, sociedade civil, devemos sustentar a demanda para que o 
Estado se pronuncie incentivando políticas públicas já existentes e respondendo com 
políticas suficientes e robustas para dar conta da condição emergencial.

Outro ponto importante é o cenário de diversidade, como já destacamos. Diante 
da diversidade, as estratégias são para todos. Elas não são universais, no sentido de 
serem idênticas. Elas têm que dar conta de todos, com suas diversidades, a partir das 
particularidades que são impostas por condições territoriais, pessoais, de determina-
dos grupos, determinados indivíduos e, essas condições precisam estar contempladas 
na noção de diversidade, de diverso, e é para todos. Então, cuidar de todos é cuidar 
particularmente, e não separadamente, com a diversidade humana. Qualquer eventual 
diretriz de retorno às atividades presenciais no âmbito escolar, deve ter a capacidade 
de se ajustar às particularidades que compõem tal diversidade e não simplesmente abrir 
para uns e não para outros, atender a uns e não outros. A isonomia de direitos é para 
todos e é por isso que a lógica comunitária e territorial é que vai orientar a característica 
local quanto às necessidades, problemas e soluções para aquele contexto. Então, a lógi-
ca comunitária territorial, o trabalho em rede, tece uma certa ética de cuidado. Assim, 
a escola como espaço físico fechado, não é sinônimo de destituição de seu mandato. 
Estamos falando de um serviço essencial de defesa dos direitos da criança e do adoles-



96

cente; como a escola pode funcionar mesmo que suas portas, físicas, estejam fechadas 
por situações sanitárias?

Vou deixar aqui uma questão, considerando que somos vários conversando aqui, 
hoje, incluindo os que estão pelo chat, que existem os três PLs que falei, e que precisa-
mos fazer valer o debate em torno deles. Que pressionemos para suas aprovações, para 
que possam apoiar as ações emergenciais necessárias que as escolas precisarão cumprir, 
e que, também, possam executar seus mandatos ampliados de promoção de direitos, de 
inclusão social, de formação para a cidadania, de promoção de saúde, de saúde mental. 
Então, a escola vai precisar desse tipo de apoio. E, para que ela possa realizar sua condi-
ção serviço essencial de defesa dos direitos da criança e do adolescente, coletivamente, 
não podemos perder de vista que o direito à educação é um direito universal – então, 
os diversos e os todos devem estar aí.

Rapidamente, falarei sobre os PLs. O Projeto de Lei 2949 de 2020 foi apresentado 
pelo deputado Idilvan Alencar, do PDT do Espírito Santo; de todos os três é o que 
está mais avançado no debate, e dispõe sobre estratégias para o retorno às aulas no 
âmbito do enfrentamento da pandemia da Covid-19. Aponta a necessidade da criação 
de comissões em âmbito nacional, local e escolar, com participação ampliada, para o 
debate da questão. Essa é uma proposição que avançou em termos de gestão demo-
crática, justamente por escalonar em diferentes níveis essas condições, inclusive com 
muita sensibilidade para o nível local, e tem essa garantia, ao menos no seu texto, de um 
debate mais democrático e de ações mais democráticas em torno dessas reaberturas. 
Outro PL é o 3165 de 2020, que foi apresentado por um coletivo de parlamentares, e 
que dispõe sobre ações emergenciais destinadas à educação básica pública a serem ado-
tadas, agora no período de calamidade, e que implica à União, a realização de um repas-
se de 31 bilhões de reais aos Estados, Distrito Federal e Municípios para que utilizem 
em despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, além de outras despesas 
relacionadas às estratégias de retomada de aulas. Esse projeto é importante porque traz 
um aporte financeiro, orçamentário para um momento de crise, de extrema dificulda-
de que o setor da educação está passando, mas é preciso, ainda que avance um pouco 
mais no debate e em estudos que qualifiquem melhor esse orçamento, de modo que ele 
possa ser distribuído conforme as necessidades de cada estado, município e possa ser 
ampliado para os territórios. Finalmente, o PL 3377, apresentado pelo deputado Sérgio 
Vidigal, do PDT do Espírito Santo, tem como objetivo estabelecer normas gerais de 
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retorno às aulas visando evitar a propagação da Covid. Propõe algumas ações sanitárias 
e de rastreamento, de monitoramento, por exemplo, tornando obrigatória a testagem 
periódica de professores e profissionais do setor. Essas medidas são importantes, mas 
é preciso que esse debate avance um pouco mais para que isso não atropele os direitos 
dos trabalhadores e não implique em medidas trabalhistas coercitivas – para que um 
direito não atropele o outro. Estamos diante de um cenário sanitário em que há muito 
pouca testagem, os setores da economia estão abrindo sem o devido monitoramento 
em termos de vigilância epidemiológica e de rastreamento por testes e isso, com relação 
ao setor da educação se torna ainda mais agudo, justamente pelo tamanho que é de 1/4 
da população nacional .E acho que agora poderiamos abrir para conversar com todo 
mundo.

[Juliana] Entro aqui para ajudar. Tivemos várias participações, mas não muitas 
perguntas. Está todo mundo manifestando muita satisfação de ver vocês e participar 
da conversa, e falam de coisas que vocês pontuaram, organizando certas ideias. Que 
o coletivo não é simplesmente uma reunião de instituições, mas precisa de uma ação 
articulada entre as pessoas nos territórios, trabalhando em sintonia, ações em sintonia. 
Mas, não temos muitas perguntas do público, ainda.

 [Ilana] Enquanto as perguntas vão chegando, queria aproveitar e fazer um co-
mentário que considero importante ter claro aqui: essa pergunta que nos fazemos sobre 
como a escola pode dar conta do seu mandato quando seu espaço físico está fechado, 
o ponto até o qual avançamos com isso, situa uma ideia de que esse mandato conta 
com uma experiência de rede para que ele possa ser realizado, para que a escola possa 
funcionar, no sentido de responder ao seu mandato. Estamos num momento bastante 
especial em que podemos nos servir dessa situação horrorosa que atravessamos, como 
país, nesse cenário que chamamos de “jabuticaba estragada”, para que a gente retome 
a ideia de que a construção, aquilo que visa o público, é gerido e construído pela sua 
comunidade. Então, é nessa direção que precisamos avançar como sociedade, inclusive 
na específica relação com a escola. Algo que falei, ao citar o Instituto dos Arquitetos, 
é para que a gente possa redesenhar espaços e a relação do espaço da escola com o 
território não é decidido num gabinete de escola, nem num gabinete de gestão. Isto se 
decide com a comunidade, com todas as suas representações (alunos, professores, di-
retores, gestores, comunidade de entorno), pois a escola precisa fincar com os dois pés 
em ser uma experiência de territorialização da vida das pessoas, como experiência de 
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cuidado. Retomei isso, pois acho que não tinha ficado tão clara a importância de cada 
território construir o seu comitê para a repactuação de uso...

 [Juliana] É interessante você trazer isso, Ilana, nesse momento em que estamos 
tão virtualmente vivendo e convivendo. Reconstruir essa noção de uma coletividade 
e de uma comunidade que precisa pactuar e negociar as coisas, eu enxergo como um 
reaprendizado – vamos ter que começar de novo, pensando nessa passagem da quaren-
tena, do fechamento para as reaberturas necessárias e para essa vida mais fincada nos 
espaços de convivência e de produção da vida.

 [Ilana] Sim, pois se não aproveitarmos essa oportunidade para entender, final-
mente, que a saúde é uma experiência coletiva, não sei se teremos situação mais indica-
da para isso. 

 [Bárbara] Juliana falou de algo importante: precisaremos repactuar. O que temos 
observado, em termos de Brasil, é que ficou tudo muito desarticulado, não houve uma 
centralidade na pactuação para que isso pudesse ser enredado para outros espaços; foi 
quase como “cada um faz o seu”. Isso torna tudo muito difícil, pois na hora de gerir 
as ações, de fazer planejamento, etapas, essas coisas não estão sendo conversadas. E, 
às vezes, a gente vê isso acontecendo dentro de uma mesma instância de gestão, como, 
por exemplo, os processos de reabertura da economia que, conforme temos visto, estão 
acontecendo de modo descolado ou pouco implicado, pouco pactuado com a saúde. 
A gente vê muitos governos dizendo que criou comitês, “criamos um comitê de crise”, 
mas todo setor envolvido com saúde pública sabe que não dá para abrir nada enquan-
to as curvas de contágio ainda estão ascendentes, com a transmissão acelerada, com 
taxas acima de 1,0. Vamos abrir as praias, shoppings, escolas... Recentemente, quando 
estávamos conversando sobre o material que iríamos trazer para a live, fiquei olhando 
várias notícias e há estados que estão com um cronograma de reabertura, mas quando 
olhamos para os dados epidemiológicos daquele lugar, alguns haviam baixado mas 
agora estão subindo e, ainda assim, mantêm o calendário de reabertura. Há uma falta 
de pactuação, ou uma frouxidão institucional, da gestão, e isso se reflete numa espécie 
de desconsideração com a sociedade civil, com o que a sociedade civil tem para dizer, 
o que as comunidades, os territórios têm a dizer. Teremos que repactuar muita coisa. 
E mais, num momento de crise, a ideia de que o trabalho precisa ser feito em rede, 
articuladamente, intersetor, é para nos lembrar que não dá para entrar no “modo de 
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emergência”, em que você só olha para o que está no primeiro palmo à frente. É preci-
so se deslocar um pouco para o lado e tentar entender como, por exemplo, os serviços 
da saúde começam a ficar sobrecarregados e ficam focados totalmente no manejo de 
crise, da epidemia e ficam não só com dificuldade de dar conta de outros problemas de 
saúde, como vão perdendo as articulações previamente estabelecidas. O contato com o 
SUAS se perde, o contato com as escolas se perde. Então, é preciso ter em mente que 
essa repactuação, de atuação em rede, é fundamental.

 [Ilana] Pegando esse comentário do Matheus, “cuidado é uma experiência de 
produção de viver”, acho que isso nos permite retomar a ideia de que saúde sanitária 
e saúde mental nunca estão em oposição, mas se constituem em complexidade. Então, 
voltando à nossa ideia inicial de que escola é serviço essencial de defesa dos direitos 
da criança e do adolescente e de que serviços dessa natureza precisam funcionar em 
situações de crise, justamente por se articularem na garantia de direitos essenciais, re-
tomamos toda a construção do que é o mandato da escola e devemos incluir ali o que 
estamos chamando de experiência de cuidado como produção de viver.

Em algum momento da conversa, Bárbara e eu falamos sobre como, depois do 
primeiro impacto da condição de isolamento, muito rapidamente entendemos que fun-
ção de uma escola é muito mais ampla do que a distribuição de conteúdos acadêmicos, 
pois mesmo considerando todo o valor que esses conteúdos assumem, eles não sin-
tetizam toda a função de uma escola. E a ideia de que a experiência de cuidado, como 
experiência de produção de viveres precisa estar colocada na escola, recoloca nossa 
ideia de que a escola precisa, como serviço essencial de defesa dos direitos da criança e 
do adolescente, ter condições: isso precisa estar sustentado em políticas públicas, pre-
cisa ser distribuído por via de política pública para as repactuações comunitárias. É a 
política pública que indica o que pode ser feito, o orçamento que se tem para fazer de-
terminada ação. A Bárbara falou para nós sobre os PLs que estão em andamento e que 
pretendem nos garantir isso, só que precisamos correr com isso, pois já se passaram seis 
meses – é muito tempo! E a essencialidade da escola, essa condição da escola de serviço 
essencial de defesa dos direitos da criança e do adolescente, está aí para nos mostrar 
que isso que uma escola faz precisa acontecer o tempo inteiro em nossa experiência 
de viver, sobretudo numa situação de crise sanitária e numa experiência de isolamento. 
Precisamos de estrutura para poder responder comunitariamente.
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 [Juliana] Vou aproveitar essa fala e fazer um gancho para colocar uma questão 
que tem aparecido, inclusive, querendo fazer uma dicotomia com o “não-voltar”, e o 
“voltar para atender a saúde mental das crianças”. Então, sendo a escola esse serviço 
de defesa dos direitos da criança e do adolescente, essencial para a saúde mental das 
crianças, é urgente que essa saúde mental seja promovida e garantida. E, vocês estão 
oferecendo uma reflexão bem contrária a essa, de que esse espaço de saúde mental tem 
que ser todos os espaços da criança. Então gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre 
isso e suas ideias finais, além de contarem um pouco sobre o coletivo que menciona-
ram, que é interessante, para quem nos acompanha, saber um pouquinho mais e eu já 
me despeço e aguardo as palavras finais de vocês.

 [Bárbara] Juliana, muito obrigada por essa pergunta, muito boa. Eu acho que 
quando pensamos no cuidado em rede como uma via de enfrentamento à patolo-
gização, a gente está tentando pensar esse tipo de situação que se coloca: as escolas 
precisam voltar porque crianças estão ficando transtornadas, doentes, com problemas 
de saúde mental. Não seremos levianas aqui de dizer que isso não está acontecendo. A 
gente sabe que tanto a pandemia, quanto o isolamento social, tem produzido situações 
de sofrimento em diferentes níveis nas crianças, nos adultos, em famílias; sabemos que 
está acontecendo. Mas, daí a dizer que estamos vivendo uma espécie de segunda epi-
demia, de transtornos mentais, causados pelo isolamento das crianças e que, portanto, 
precisam voltar para a escola para ter atendimento clínico, psiquiátrico, ou psicológico, 
é um salto que não corresponde ao que de fato está acontecendo e à complexidade 
do problema. Isso que você pontuou é muito importante: a ideia de cuidado se faz de 
maneira próxima; abrir as escolas para isso não é, necessariamente, ofertar o cuidado 
necessário. Acho que tem aí uma inversão que isola o sofrimento de uma criança, de 
uma família, numa entidade nosológica, portanto patologiza esse sofrimento, e oferece 
uma resposta, quase como uma venda casada, de volta às aulas com atendimento em 
saúde mental, para um problema que é muito mais complexo do que uma oferta tão 
pontual. Acho isso muito importante para pensarmos e a melhor resposta para o que 
estamos vivendo, em que os sofrimentos individuais são muito importantes, claro, mas 
que também estamos vivendo uma espécie de impacto coletivo diante do horror dessa 
pandemia, a melhor maneira de responder a isso é fortalecendo redes, através de cui-
dado comunitário, através dessa articulação entre os diferentes setores, porque a escola 
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sozinha, ainda mais isolada da maneira como se está desenhando essa reabertura em 
alguns territórios, em alguns estados, ela não vai dar conta.

 [Ilana] Vou emendar! Essa condição de serviço essencial de defesa dos direitos 
da criança e do adolescente, que é a escola, e a gente tenta recuperar e colocar aqui na 
roda como resposta à experiência de sofrimento, diz o tempo inteiro que escola tem 
lugar aí, na Rede, como promotora de saúde, e saúde mental. Então, quando se diz, que 
se a escola está fechada, as outras coisas fazem, a Rede dá conta, não é isso que estamos 
dizendo. O que dizemos é: se a escola está fechada como espaço físico, como ela faz 
para se enredar, para chamar a sua comunidade e para fazer valer sua condição de ser-
viço essencial de defesa dos direitos da criança e do adolescente na relação com todo o 
seu mandato. Estamos aqui falando da saúde mental, mas precisamos lembrar também 
que tem a segurança alimentar, o combate à violência, o enfrentamento das desigualda-
des, da contextualização histórica e cultural de seus estudantes, tudo isso faz parte do 
mandato da escola. Então, como a escola faz parte dessa Rede, ela precisa alcançar os 
seus estudantes e é aí que escola precisa produzir e chamar a Rede para si – ou a Rede 
precisa se chamar para si, mas a escola tem aí um papel muito fundamental de fazer, 
pois na sua condição de serviço essencial... a gente diz que um serviço essencial não 
pode deixar de funcionar porque é essencial! Então, a escola também precisa funcionar 
e na condição de porta fechada, a escola precisa se reinventar e saber fazer exceção para 
que em alguns momentos ela se desdobre como solução e faça exceções na hora que 
precisar chamar sua comunidade para estar ali e redesenhar seu espaço, para se recir-
cular em seu território, para que possa procurar os alunos que não estão aparecendo, 
entender a situação, chamar, cuidar e propor soluções que são particulares na linha do 
cuidado com cada um, mas são dos direitos de todos. Acho importante retomar essa 
ideia de que funcionar em Rede não significa que já que a escola está fechada, então os 
outros serviços fazem. Não, é como a escola participa disso; ainda que com seu espaço 
fechado, que ela não seja fechada.

 [Bárbara] E isso é muito importante, pois pode-se cair facilmente num processo 
de individualização do problema e da solução, que vai acabar, no limite, atendendo a 
uma lógica de necropolítica, uma lógica que está voltada para atender determinados 
interesses que não são os da vida. Então, temos que tomar cuidado quando pensamos 
nessa construção de Rede que não significa que é a professora que vai lá correr atrás de 
todo mundo, ou o diretor da unidade que vai. Não. É uma construção que se faz pelo 
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coletivo, envolvendo comunidade escolar, trabalhadores, gestão, famílias, envolvendo 
outros setores. Isso nunca pode ser pensado em termos de se ter um único agenciador 
de Rede e essa única pessoa vai dar conta de tudo. A construção é coletiva, de dentro 
do serviço para fora. É difícil de executar, mas precisamos insistir nisso, pois do contrá-
rio, acabamos subjugados a essa lógica de que basta colocar faixa no chão, marcando o 
distanciamento de 1,5m, álcool em gel, a professora coloca a máscara e está tudo certo, 
“se virem aí”. É algo que precisa muito mais de conversa e escuta mútua para aí, sim, 
partir para a ação. Isso que você está falando é muito importante e vem do nível capilar 
que é do qual se vai poder provocar os níveis que estão mais acima.

 [Juliana] entra para agradecer e se despedir e comenta, a partir de algo escrito 
no chat, de que ainda é só discurso a essencialidade da escola e, como profissional da 
escola, entende da mesma maneira. No entanto, lembra que no Despatologiza lutamos 
e batalhamos por uma contracorrente, disputando ideias e paradigmas de funciona-
mento da vida, para poder produzir relação, de novos sentidos, batalhando para que o 
que acreditamos como essencial, seja de fato essencial.
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Pandemia: tempos de atrasos na linguagem e na 
aprendizagem ou tempos de dar um tempo?

Realizada em 17/09/2020
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=MVf8OX0r_t4

Convidadas: Heloísa Macedo e Andreia de Jesus
Mediação: Juliana Garrido.

Transcrição: Heloísa Macedo

[Juliana] Boa noite a todas as pessoas que nos assistem ao vivo e a quem está che-
gando depois a mais essa atividade do Despatologiza. Estamos começando hoje a nossa 
quinta live: “Pandemia: tempos de atraso na linguagem e na aprendizagem, ou tempos 
de dar um tempo?” Bom, mais uma live e mais uma conversa sobre a pandemia, que 
realmente é o tema que nos toma ultimamente, há já sete meses. Como conversamos no 
Despatologiza, nosso exercício é entender que somos constituídos por muito mais que 
a nossa fração biológica. Então, temos nos dedicado a refletir sobre como tudo isso que 
nos cerca vem nos constituindo durante esse tempo e vamos falar disso hoje, principal-
mente, com essas convidadas mais que queridas e especiais para esse grupo, Heloísa e 
Andreia. Heloísa Macedo é fonoaudióloga clínica, especialista em linguagem, doutora e 
pós-doutora em Linguística. Desenvolve atividades para formação de professoras e pro-
fessores e é militante do Despatologiza. E, a Andreia de Jesus é Pedagoga, especialista 
em educação inclusiva e atendimento educacional especializado, professora nos anos 
iniciais e na EJA até 2009, assessora técnico-pedagógica em municípios paulistas, além 
de integrar o Grupo de Estudos em Educação e Ciências Sociais - desigualdades e 
diferenças na FE-USP. 

Hoje elas são nossas convidadas para fazer esse bate papo sobre o Tempo, tempo 
de perdas ou de aprendizados. E a intenção é que possamos fazer dessa atividade real-
mente uma conversa com quem nos assiste, então o chat está mais do que aberto para 
interações com o público. Passo a palavra para a Helô, para podermos começar. Sejam 
muito bem-vindas e boa atividade para todos.

https://www.youtube.com/watch?v=MVf8OX0r_t4
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[Heloísa] Muito obrigada, Juliana. Boa noite para todas e todos que estão aqui 
conosco. Andreia, já antecipo o prazer de estar aqui nessa conversa com você e ver o 
que teremos com o público; que possamos muito mais provocar perguntas e reflexões, 
do que dar algum tipo de resposta.

 Iniciamos esse ciclo de conversas, com Paulo Amarante e Maria Aparecida Moy-
sés tratando daquilo que urge e nos atinge a todes, sem discriminação alguma: a patolo-
gização do sofrimento psíquico em tempos de pandemia – temos que reconhecer que 
o sofrimento é parte do que esse TEMPO (como outros tantos) provoca – nas palavras 
de Paulo Amarante: “É preciso cautela para não patologizar reações de tristeza e sofri-
mento na pandemia”. Na sequência, Iolete e Rosangela nos falaram sobre o “ECA 30 
anos”, destacando o quanto os direitos das crianças e adolescentes está sob ataque nes-
ses TEMPOS. Emerson Merhy e Cida Moysés nos provocaram a olhar para a Pandemia 
como Interrogadora do nosso modo de viver – olhar para o TEMPO de hoje, de agora, 
constituído histórica e culturalmente – sobre a construção histórica das desigualdades e 
dos saberes que precisamos construir para compreender e enfrentar essa Covid. Final-
mente, Bárbara Costa e Ilana Katz falaram sobre a importância do Cuidado em Rede 
contra a Patologização da Vida, nesses TEMPOS, como forma de enfrentamento aos 
desafios para a reabertura das escolas. TEA, o transtorno do espectro autista tão em 
pauta e que nos provoca, também, tantos questionamentos.

 Hoje estamos aqui para dar sequência a essas conversas buscando compreender 
os significados desses TEMPOS – tempos de pandemia e seus efeitos na sociedade, 
na cultura e, especialmente, em nós, humanos, pessoas, sujeitos singulares. Particular-
mente, seguiremos pelo foco da infância: o que as crianças estão nos dizendo nesses 
TEMPOS? 

 “TEMPO, és um senhor tão bonito como a cara do meu filho” Escolhemos citar 
o Caetano e o agradecemos por nos agraciar com sua “Oração ao Tempo”, na qual 
nos inspiramos para provocar essa nossa conversa. É, então, uma homenagem a ele, 
que com essa música pontuamos muitos dos aspectos dessa nossa conversa aqui hoje. 
Vamos questionar os “atrasos de linguagem e dificuldades de aprendizagem”, como 
marcas do desenvolvimento que aparecem muito na escola, vamos tentar refletir com 
vocês se esses TEMPOS de pandemia não estão nos gritando: “deem um tempo!”. 
Vamos nos perguntar: por que que as crianças precisam retornar, neste momento para 
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a escola sem termos certeza da segurança sanitária? Das garantias de saúde? Não po-
demos dar a elas, nos dar, esse tempo de viver, sentir e entender o que temos vivido e 
a viver priorizando a vida?

Nós, Andreia de Jesus, pedagoga, e eu, Heloísa Macedo, fonoaudióloga, vamos 
conversar sobre isso e esperamos que vocês participem conosco amplamente. Escola 
e clínica, na e pela linguagem; Educação e Saúde, áreas que têm capitalizado sobrema-
neira as questões da pandemia, nos impondo um olhar extremamente cuidadoso contra 
esse risco à patologização. Os efeitos do tempo, ou dos tempos, no desenvolvimento. 
Falaremos sobre infância, sobre a constituição da linguagem, sobre aquilo que nos di-
ferencia de outros seres vivos.

Linguagem que se constitui pelo pensamento e pelo sujeito ao mesmo que é cons-
titutiva de pensamento e de sujeito, como muito bem já nos mostrou Vygotsky – lingua-
gem que é fala, gesto, escrita – linguagem que comunica e que prescinde de interações, 
que por sua vez, prescindem de afetos. É disso que falaremos na particularidade desses 
TEMPOS, tempos de pandemia. Sobre a aquisição da linguagem e a aprendizagem – 
oralidade/gestualidade e escrita de crianças em TEMPOS de pandemia.

 Tempo, tempo, tempo... E, muito antes de buscarmos uma explicação vazia, sim-
plista e destituída de um sujeito, que é a via da patologia, precisamos olhar para o TEM-
PO e as relações que ele impõe. 

 Tempo, vou te fazer um pedido... Andreia, o que o tempo nos diz? 

[Andreia] Boa noite, muitíssimo, obrigada por todas as pessoas que estão aqui. 
Mais uma vez, super agradecida ao Despatologiza que me possibilita nesse momento 
reencontrar a Heloisa, durante esses dias ter conversado tanto sobre o tempo e à Juliana 
que fez parte conosco dessa história que vamos tentar narrar aqui nessa noite. Então, 
inspirada pelo Caetano, a quem resolvemos homenagear nessa noite, a música diz isso, 
como a Helô terminou sua fala: tempo, tempo, vou te fazer um pedido. Aí, como está 
difícil fazer um pedido ao tempo, eu resolvi fazer perguntas ao tempo.

Então, vou começar essa começar colocando algumas das perguntas que eu fiz ao 
tempo e a tentativa que fiz de respondê-las. Num primeiro momento, respondi a mim 
mesma, na perspectiva de que isso possa também ajudar a todos nós a pensarmos sobre 
esse tempo. E a primeira pergunta que fiz ao tempo foi: tempo, o que tem acontecido 
com o ritmo que sempre marcou nossa vida? Nós nos perdemos? Tempo, nosso se-
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nhor, tudo isso que estamos vivendo é um sinal de que estás nos abandonando? Isola-
do, sem a vida compartilhada, seremos capazes de nos compreender? Seria possível ser 
feliz sozinho? Quais são as nossas chances de não te perder, ou seja, perder tempo? O 
que mais tu desejarias que fizéssemos de tua companhia em nossas vidas? Bom, tempo, 
tempo, tempo, tempo, afinal de contas, o que faço com o que vivo?

E, um pouco nessa ideia de perguntar ao tempo o que faço com tudo isso que 
vivo, vejo, ouço, fui tentando fazer esse exercício de tentar responder a essas questões, 
e convido vocês, também, a se perguntarem um tanto sobre isso. Tempo, o que tem 
acontecido com o ritmo que sempre marcou a nossa vida, a minha vida, nós nos perde-
mos? Bom, o tempo tem me dito que o ritmo cotidiano está completamente alterado. 
Por um lado, nós tivemos que olhar para nossas próprias vidas, mas olhar e estar mais 
próximo de nossas vidas cotidianas também nos revelou muitos outros problemas. O 
que significa dizer que nem todos nós estamos podendo olhar para essa vida cotidiana 
no mesmo lugar e do mesmo modo. Os problemas que já existiam antes da pandemia 
se agravaram e temos hoje uma qualidade de vida em que não é possível ser minima-
mente humana para todos. Já não era. Tornou-se mais agravante. E nós? E, como nós 
nos perdemos! Fico com uma sensação de que nós nos perdemos, e perdemos bastan-
te, mas quem sabe tenha sido necessário nos perdermos para podermos encontrar um 
novo caminho.

Tempo, nosso senhor, tudo isso que estamos vivendo é sinal de que está nos 
abandonando? Eu fiquei um pouco temerosa que o tempo me abandonasse, parece 
que estamos consumindo o tempo, mais do sendo consumidos por ele. Ao contrário 
da vida cotidiana que estávamos acostumados, agora o tempo do trabalho, do lazer e 
da convivência ficaram confinados no mesmo lugar, nesse espaço, nesse espaço virtual. 
Digamos que esse confinamento, dessa forma, nesse mundo de tamanha desigualda-
de, não foi e não é vivido da mesma maneira, então de certa forma, estamos gastando 
nosso tempo, perdendo de algum modo, o nosso tempo, é fato. Isolados, sem a vida 
compartilhada, seremos capazes de nos compreender? Seria possível ser feliz sozinho? 
Bom, nossa compreensão de que para sermos o que somos dependemos grande, e 
efetivamente, da relação com os outros, faz com que, sem dúvida, tenhamos clareza da 
importância da vida compartilhada. Sem essa convivência, essa proximidade corporal, 
nossa compreensão é totalmente afetada. De fato, a felicidade depende, sim, do olhar 
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e da presença dos outros – não só a felicidade, mas quem sabe também a tristeza – de-
pende dos encontros e depende das trocas. 

Quais são as nossas chances de não te perder? Ou seja, perder tempo... Acho que 
só o tempo dirá – não sei se a gente consegue responder isso agora, a mim mesma... O 
que mais tu desejarias que fizéssemos de tua companhia em nossas vidas? O que deve-
ríamos, então, fazer de nosso tempo? Algo que depende de cada sujeito e das possibili-
dades concretas que se tem para isso. E, volto a dizer que quando essas possibilidades 
concretas não são as mesmas, gera-se o abismo. Em uma situação de extrema desigual-
dade de condições de vida, alguns não podem fazer algo efetivo, muitas vezes, para 
qualificar o seu tempo. Vivem o que podem. Vivem o que conseguem. Dessa forma, 
alguns adoecem e depois são cobrados dessa condição como se fossem culpados por 
ela. A pergunta que acho que temos que nos fazer é que tipo de acordo nós queremos e 
devemos fazer com o tempo, hoje. O que queremos do tempo? Quem sabe a resposta 
mais simples, mais imediata que eu queira hoje, seja viver bem: eu não quero o “novo 
normal”, eu quero viver bem. 

Talvez, todas as crianças que estejam hoje fora da escola, estão hoje fora da es-
cola, porque se faz necessário que elas estejam fora da escola. Nesse espaço, em que 
minimamente, se elaboram e se confraternizam com outras crianças, sintam que estão 
sacrificando seu tempo de brincar e de se reconhecer como crianças: a falta da escola 
pode gerar esse sentimento nas crianças – a privação de condições adequadas, não pode 
servir para caracterizar, nesse momento, do meu ponto de vista, qualquer tipo de atraso 
no desenvolvimento e na aprendizagem – tenho quase certeza de que essas análises se-
riam um tanto precárias, pois de fato, não estamos verdadeiramente próximas de quem 
nos poderia dizer sobre essas questões – que são as crianças. Bem, Helô, continuamos 
no tempo? Para o tempo.

[Heloísa] Sim, continuamos e vamos seguindo perguntando ao tempo, sobre as 
questões que você fez e pontuou e que são importantíssimas – que envolvem o tema 
sobre o que estamos aqui hoje para conversar: o que tem acontecido com esse ritmo 
que sempre marcou a nossa vida, a sua primeira pergunta? Nós perdemos esse ritmo?

No Manifesto que escrevemos pelo Despatologiza, contra o retorno presencial 
às aulas, consideramos algo que você falou: garantir aos estudantes o direito à saúde, 
a uma vida saudável. E, é lógico que não podemos desconsiderar, e escrevemos sobre 
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isso também, o papel fundamental da escola na vida das crianças, de todos nós. E aí, 
quero falar sobre as crianças pequenininhas, porque, nesse cenário, em que é complica-
do falar o que significa estar longe da escola, tudo isso que vem acontecendo... as crian-
ças pequenas, que vêm se desenvolvendo, têm um ritmo de aprendizagem que desde 
muito cedo, a maior parte das crianças, na nossa população, na nossa cultura, está nos 
berçários, nas creches, nas escolas; então, as relações delas, o ritmo de desenvolvimento, 
está muito marcado... vinha sendo muito marcado, pelas relações que elas estabeleciam 
ali, nesses espaços sociais, nas creches, berçários, com outras crianças, outros adultos, 
que não seus familiares ou outros cuidadores. E aí, elas têm que se ver diante desta rup-
tura que aconteceu quando a pandemia chegou. E elas se desorganizam e têm que se 
reorganizar. Então, ficamos pensando que esse ritmo que vinha marcando a vida dessas 
crianças tão pequenininhas, sofreu uma virada mesmo: é outro ritmo agora. Aquelas 
criancinhas pequenas que mal sabiam falar ainda, porque fisiologicamente, anatomi-
camente, biologicamente ainda não tinham condições de dominar completamente seu 
aparato motor oral para dar conta de dizerem tudo que gostariam de dizer, elas têm 
que olhar para esse mundo novo, o espaço novo, que ficou restrito. Então, essas crian-
ças podem, e acontece muito, se calar. E vamos chamar a isso de atraso de linguagem? 
estamos falando de uma relação de tempo e, lógico, atraso só se dá, por falarmos de 
uma relação de tempo. Mas, será que as crianças estão se atrasando ou estão apenas si-
lenciando para observar, para se cuidar? Fico pensando que para a criança, para o bebê 
é muito natural que a gente brinque de “cadê? achou!” Para além da construção do 
conceito de preservação do objeto, a permanência, podemos pensar que com a criança 
esse “cadê-achou” precisa ser retomado: cadê meus amigos? Estão na tela, ou não? Que 
existência é essa? Que ritmo é esse?

[Andreia] Acho que isso é ótimo! No dia em que conversamos, antes dessa live, 
contei para a Helô a história de um menininho de quatro anos que insistentemente se 
negava a realizar as atividades propostas pela escola e, como acontece normalmente na 
relação adulto-criança, primeiro a gente tenta convencer a criança e vai usando todos 
os argumentos: você tem que fazer porque seus coleguinhas fazem, ou porque a sua 
professora fez, você tem que fazer por causa disso, daquilo, até que quando acabaram 
as possibilidades na tentativa de que, por favor, faça, alguém resolveu perguntar por que 
ele não queria fazer. E ele respondeu que a professora dele não é desenho animado, 
então ele não queria fazer aquelas lições porque não era a professora dele que estava 
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ali. Isso dá a dimensão de quantas coisas acontecem e de quanta coisa as crianças pen-
sam nesses processos, que nós também não perguntamos. Porque o nosso primeiro 
movimento é sempre esse: tentar contornar para fazer, ao invés de chegar diretamente 
e perguntar o porquê não quer fazer... Então, eu fico imaginando o quanto, para uma 
criança tão pequena, o quanto ele teve que elaborar, depois de ter que tentar justificar 
das mais diversas maneiras que não, para poder finalmente poder ser ouvida e as pes-
soas dizerem: ah, então era isso e tentar explicar para ele que a sua professora não é um 
desenho. Mas, não é, não foi o suficiente, ele não mudou de ideia e isso inclusive fez 
com que, quem sabe, a professora se perguntasse de que forma ela estava se apresen-
tando para ele. 

[Heloísa] É isso mesmo, essa é uma coisa importante: pensar que o bebezinho, 
ou a criança pequena, criança com cerca de três anos, ou seja, que falava algumas coisas, 
falava, sei lá, umas 10, 15 palavras, criança de dois anos, e de repente parou de falar. Os 
pais pensam, mas ele já falava e não tá falando. E ele silencia e acho que pode ter, sim, 
essa condição. Não temos números para dizer aqui, olha tem tantos por cento das crian-
ças que se calaram e a causa é essa. Não tem um estudo para mostrar isso, mas temos 
esses dados que você está trazendo, os que eu tenho de clínica, que tem aparecido das 
conversas com colegas que tem nos mostrado essas evidências (não é a melhor, palavra, 
essa), mas falar mais sobre esse olhar, o que a gente pode ter para entender o que está 
acontecendo com relação ao atraso de linguagem e com relação à dificuldade de apren-
dizagem. Porque isso que você falou, que é fundamental: será que estamos escutando o 
que essas crianças estão nos dizendo? Será que a estamos olhando, enxergando aquilo 
que elas estão nos mostrando? Ou seja, se estamos enxergando do ponto de vista do 
que acontece de fato com as crianças, do que é parte do desenvolvimento delas? Será 
que estamos enxergando isso como próprio do desenvolvimento ou será que estamos 
distorcendo isso e olhando pelo olhar adulto e acabamos patologizando? Eu não estou 
dizendo nós aqui, que estamos tentando fazer esse esforço de despatologizar, mas es-
tou dizendo que existe uma tendência muito grande de se pensar dessa maneira: que de 
repente, aquilo que está acontecendo com as crianças em relação à linguagem, possa ser 
um problema. Um problema que deixa de ser parte do desenvolvimento. 

[Andreia] Também acho que temos que pensar dentro dessa realidade brasileira 
em que vivemos, com cenários muito distintos. Tem crianças que podem efetivamente 
estar vivendo condições de uma maior aproximação com as suas famílias. Há criança 



110

que essa aproximação também não está acontecendo porque os pais já voltaram a tra-
balhar, elas tiveram que ficar em outro lugar; nem sempre as pessoas que ficam com as 
crianças estão disponíveis para conversar com as crianças. Vou além, com todo cuida-
do, que isso também representa dizer, que nem nós professores, em muitos momentos 
estamos tão disponíveis assim para conversar com as crianças. E as crianças, que eu 
acho que é isso que, pelo menos do lugar onde eu tenho visto, acompanhando algumas 
redes municipais, na educação infantil, as crianças querem falar porque vivemos um 
bum forte e fomos nos organizando nesse processo em que se mandava as atividades 
para que a família, junto com as crianças, fizesse essa atividade. Depois essa atividade 
retornava e assim ia. Esse fluxo nasceu assim em grande parte dos lugares, Claro que 
podem ter existido circunstâncias que foram diferentes dessa, mas a grande linha do 
tempo se formou dessa maneira. É claro que tivemos ganhos também efetivos nessa 
aproximação entre escola e família, essa coisa que nós já desejamos há tantos anos. Foi 
esse quadro, foi esse tempo, que com todas as dificuldades com todas as desavenças e 
com todas as desconfianças, porque há sempre muitas desconfianças nesse processo de 
aproximação com as famílias, principalmente nos bairros periféricos. Há indícios, muito 
interessantes, de uma aproximação efetiva. Há indícios, também, de famílias que diante 
de algumas propostas que são convidadas a fazer com as crianças, se redescobrem ca-
pazes de brincar com seus filhos e se organizam, minimamente para poder fazer isso 
junto. Então isso possibilitou à escola um grande avanço, com todas as dificuldades que 
sabemos que não atingiram todo mundo do mesmo jeito. Eu acho que é super impor-
tante termos clareza disso porque parece que estamos generalizando, dizendo “nossa! 
Esse tempo foi maravilhoso!”. Não!

 Tempo, ele pode ter, vamos vivendo ele da forma como é possível, tivemos gan-
hos e tivemos perdas inquestionáveis. Temos que manter o nosso esforço e estamos na-
dando para não termos maiores perdas ainda. Acho que temos bem consciência desse 
mar, desse maremoto que não tem fim. Agora, quando as crianças têm oportunidade de 
minimamente se encontrarem, elas ficam numa felicidade! E aí é que elas querem falar. 
Elas querem contar! Elas querem ver!

[Heloísa] É verdade! O que você está falando é super importante: essa aproxima-
ção das crianças com as famílias, e muitas crianças tiveram essa oportunidade, significa 
que não é só a aproximação da escola com as famílias, mas de um olhar das famílias 
para suas crianças e da escola para os familiares. Então, do mesmo jeito que tivemos 
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algumas crianças que falaram menos, ou que silenciaram durante um período, há crian-
ças que tiveram uma grande emergência, um bom desenvolvimento, por conta desses 
olhares, dessa possibilidade de conversas, de escutas internamente com aqueles que são 
as referências dessas crianças: os familiares e os cuidadores que são, de fato, referências 
importantes nessas interações. Eles tiveram esses espaços e isso foi muito bacana. Mas, 
também tem esse outro lado: muitos dos encontros foram feitos, e as crianças também 
às vezes gostam disso, mas têm mais dificuldade de entender, esses muitos encontros 
que aconteceram como esse nosso aqui, foram virtuais. Isso, ao mesmo tempo que 
aproxima, pela possibilidade do encontro entre os que estão distantes, como nós aqui, 
que estamos, por exemplo, cada uma em uma cidade diferente conversando hoje, isso 
é muito bacana, mas ao mesmo tempo é difícil. Para os pais, para as crianças, as casas 
eram casas com espaços definidos de encontros em determinados momentos e, então, 
a sala de jantar ou onde se tem a mesa para se comer, era uma mesa para se comer em 
um determinado momento. Só que ali, agora, de repente, a criança não podia mais estar 
perto naquela mesa desenhando, comendo, porque a mãe ou pai ou algum familiar ou 
cuidador estava ali trabalhando. Algumas configurações mudaram: virou mesa de tra-
balho para confeccionar máscaras, para confeccionar aventais para aumentar a renda 
familiar num momento difícil. Uma reconfiguração dos espaços e isso tudo também 
foi bem difícil. 

 Então, quando falei da questão da permanência era isso: de repente, estava ali o 
pai, a mãe, o irmão ou a irmã, só que não mais do mesmo jeito que acontecia antes. Isso 
também se modificou. Mas, permitiu esse desenvolvimento: eu tenho que me adaptar, 
eu tenho que fazer de um outro jeito para ser escutado, para ser ouvido. 

[Andreia] Sim, eu acho que a escola também aprendeu muito com isso. Ou, espe-
ramos que ela tenha aprendido. Porque nessa relação com as famílias, nós tivemos que 
sair desse lugar de quem só cobra para, efetivamente, entender como é que as pessoas 
vivem: quais são as possibilidades dela, o que que é possível fazer. Eu acompanho de 
perto alguns lugares em que isso tem sido uma das coisas mais notáveis: você entender 
o que sujeito vai poder fazer naquele tempo, que não é o seu tempo, de acordo com 
as suas exigências, mas são as exigências que são possíveis para ele naquele momento 
e naquele tempo. Esse, eu considero um ganho importante nessa relação. Porque, da 
mesma forma eu também vejo jovens que passaram a não responder aquilo que a escola 
dava para ele como tarefa e poderíamos dizer que também pode ser um silenciamento, 
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não é? O silenciamento desses jovens evidenciou para a escola, quem sabe, que aquilo 
que ela estava mandando, da forma como ela estava mandando, de fato, não fazia ne-
nhum sentido para esse tempo. Isso foi emergindo de formas muito distintas e precisou 
de tempo para isso acontecer. 

Vamos pensar, nós estamos em 17 de setembro de 2020, certo? Eu sempre gosto 
de pensar que se nós nos relacionarmos com esse tempo, eu gostaria de estar em 17 de 
setembro de 2019 mas nós não estamos, nós estamos em 17 de setembro de 2020. Em 
17 de setembro de 2019, eu já tinha feito isso, eu já tinha dado aquilo, nós já tínhamos 
trabalhado aquilo, eu já estava me preparando para a reta final do ano. Mas, eu gosto 
sempre de lembrar que em 17 de setembro de 2019, 140 mil pessoas não haviam mor-
rido. Então, se isso não for suficiente para que possamos entender que não vivemos o 
mesmo tempo, não sei o que será. E que linguagem é essa que surge, que some, que se 
esconde, que aparece nesse tempo? 

[Heloísa] Exatamente, não dá para desconsiderar esse tempo. Você fala de uma 
relação de tempo, fez uma referência a isso, de um ano atrás e, como as pessoas estão 
comentando no chat, há outras músicas que nos fazem pensar nesse tempo, “o tempo 
não para”, “eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novida-
des”, temos tantas músicas falando sobre o tempo; isso que a gente vive e revive, de um 
passado e do futuro, de um presente, de histórias,... vários adolescentes que, como você 
falou, o que eles estão fazendo hoje, o que eles vão fazer? Isso vai servir para eles conta-
rem uma história, também, depois. Talvez precisemos escutar, o que você bem marcou. 
Temos as histórias... se pegar lá atrás, tem a Anne Frank, a Malala, Zlata [Filipovic], tan-
tos diários de adolescentes que relataram as suas sensações, todas as crises pelas quais 
passaram, o que isto provocou. E essa relação com o tempo, o que ele foi e como ele é 
olhado depois, como ele pode reinventar as próprias formas de viver, isso é uma coisa 
importante para pensarmos nesse momento. O que isso significa? Como olhamos para 
esse tempo que estamos vivendo, o que ele está significando na nossa vida. É triste fa-
lar. Pensar que há um ano não tínhamos mais de 130 mil mortes, mas pensar, também, 
que há 100 anos, aproximadamente, o nosso país, o mundo, mas vamos falar aqui do 
nosso país, viveu uma outra crise sanitária importante, com uma outra pandemia, que 
também deixou marcas. Mas, por um grande tempo, essas marcas foram ficando mais... 
até adormecidas e, quando voltamos numa situação como a de agora, reativamos várias 
dessas situações. Do que acontecia, do que acontece. Isso é uma coisa muito diferente 
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daquele tempo e desse tempo: a velocidade com que o tempo está passando, que dá a 
sensação que temos em relação ao tempo. Lá atrás, as informações chegavam pela via 
do jornal impresso, assistir um tempo diferente sobre como as informações chegavam, 
nos diferentes pontos. Hoje, está aqui. Antes, eu tinha que planejar, ou mesmo se não 
formos muitos anos atrás, (não sei a idade das pessoas que estão nos ouvindo), mas eu 
tive um tempo que se eu quisesse falar com os meus pais quando ia viajar com os meus 
amigos, ou se quisesse falar com alguém por telefone em um lugar que não tinha telefo-
ne, o que era muito comum, (não precisamos nem ir muito longe, eu falo de Ubatuba, 
por exemplo), tinha que pedir para a telefonista completar a ligação, e era caro. Então, 
tínhamos que pensar muito bem sobre o que íamos dizer. Hoje, basta um dedinho e 
eu estou dizendo, estou vendo, escutando, contando. Essa é uma marca que está, com 
a pandemia, para o bem e para o mal, já que temos que pensar dos dois lados, sempre, 
acontecendo com as crianças: o uso das tecnologias que está mudando essa relação 
com o tempo, não? Está passando tão rápido!

[Andreia] Até aqui, o tempo está passando rápido!

[Heloísa] Não é? Complicado, porque ficamos pensando: nós estamos aqui con-
versando. E nas aulas, todas as atividades mitigadoras que as escolas conseguiram fazer 
para tentar dar conta das aulas, para não interromper as interações, para tentar mini-
mamente manter esse contato. Isso nos faz dizer o quanto é importante o esforço que 
foi feito para manter as interações. E quando você falou da escuta, sobre o quanto ela 
é importante, é porque ela é afetiva. E por que é tão importante isso e faz a diferença 
no desenvolvimento? Porque a tela, o tempo de exposição à tela, o quanto ela absorve 
um tempo enorme e, especialmente, o quanto ela é passiva, quando não tem a conversa, 
não tem um outro interferindo. E aí as crianças, por exemplo, acabam entrando nos 
jogos, nas brincadeiras, nas atividades eletrônicas ou nas atividades em que basta um 
dedinho, que muda tudo. Só que não tem resistência, os desafios não são mediados, não 
tem pergunta. Como eu vou aprender, como eu vou sair disso? Não tem conflito. Ou 
o conflito vai ser apenas se os pais mandam: “desliga isso, agora não é hora!”, “agora é 
minha vez” de estudar. 

[Andreia] É legal isso que você diz. Eu até separei aqui uma frase da Bell Hooks 
em que ela diz, em erguer a voz, disso que que você está falando, da linguagem, que faz 
com que a gente se constitua, que “a linguagem é também, fundamentalmente, um lu-
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gar de luta, sejam as crianças, sejam os jovens, que estão na escola, na clínica, eles estão 
em luta. Essa luta, quem sabe, de formas muito diferenciadas, é um exercício em que 
estão procurando, efetivamente, ocupar esse lugar - seja silenciando, seja falando, seja 
não tendo a possibilidade de falar, porque muitas vezes não existe a possibilidade de 
falar. O oprimido luta na linguagem na, com a linguagem, para recuperar a si mesmo. 
Estamos todos nós nessa luta. Quem sabe as crianças e os jovens mais fortemente. Por 
isso que, nesse momento, precisam tanto de nós, que não se dê na presença, porque 
nesse momento não é possível ser na presença. Mas, como nos inscrevemos e como é 
que nos reconciliamos, nos renovamos, para esse encontro? Fala-se sobre os esforços 
para voltar. Veja, quantos esforços para voltar, quantos esforços essas crianças, esses 
jovens viveram e vivem no decorrer desse tempo? E, se a linguagem é o lugar de luta, 
em muitos momentos, efetivamente, há muitas pessoas sem a possibilidade de falar, 
de ocupar esse lugar. O que nos contam, o que nos falam as crianças nas brechas, nos 
momentos possíveis, é o que tem nos ajudado, que vai nos ajudar a viver melhor, com 
dignidade ou a dignidade possível nesse tempo. Mas, se não tivermos como você mes-
ma disse, essa possibilidade, dessa escuta? E nesse momento, com todos esses canais 
tão estreitos, muitas vezes é com os professores que as crianças têm essa escuta.

[Heloísa] Isso mesmo, muitas vezes é na escola que a criança tem esse lugar de 
escuta e que está fazendo um grande esforço para reinventar esses contatos. Então, 
isso é realmente muito importante. A linguagem é sim, um lugar de luta. É o lugar, na 
verdade, da nossa manifestação e a gente aprende desde bebê isso. O bebê acaba de 
nascer e do lugar de proteção que ele tinha, ali onde ele estava entocado, o tempo todo, 
com seu corpo acolhido, é expulso. Então, os sons que ouvia não são mais os mesmos 
sons e ele precisa se reorganizar. E, nós aqui fora, vamos ajudando nessa organização, 
de forma que falamos por ele desde o início. Tem um videozinho, tão bonitinho, na in-
ternet, de um bebezinho de dois meses que tá falando “eu” - acho que a mãe ou pai 
que estão falando com ele, perguntando quem é o “bebê lindo” e o bebê faz um som 
em resposta que é imediatamente entendido como “eu”. É esse pai ou mãe que está 
dando a palavra para o bebê. Então, vamos fazendo essa construção, nesse processo 
em que a criança vai podendo tomar, em determinado momento, a palavra para si, ser 
dona da sua fala. E, no momento em que ela faz isso, então, ela foi falada pelo outro, 
ela fala como o outro para no fim, tomar a palavra para si. Nesse momento, em que ela 
toma palavras é quando ela comete os chamados “erros”, então “eu di”, porque se “eu 
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comi”, “eu corri”, “eu bebi”, “eu vi”, não é “eu dei”, certo? E a criança vai aprendendo, 
fazendo generalizações, vai ensaiando, vai mostrando o seu dizer e nesse fazer pode, 
por exemplo, aparecer disfluências, ter momentos de rupturas nesta fala. Cabe então, a 
nós, termos essa escuta, ouvir isso. Isso que não é da Clínica, é da vida. Isso não é da 
escola, isso é da vida e temos que escutar. E mesmo quando existem os problemas reais, 
biológicos, que podem interferir, sejam eles sensoriais, sejam eles motores, isso tam-
bém acontece. Essa forma de se desenvolver também segue uma sequência, que é essa 
mesma sequência das interações, só que aí temos que entender os ritmos diferentes de 
cada um. Estávamos falando do tempo, e na música tem o momento em que fala sobre 
o momento preciso, que preciso: “tempo, tempo, tempo quanto tempo for preciso; 
quando o tempo for preciso” - preciso de necessidade; preciso de precisão!

[Andreia] Danado esse Caetano, não?!

[Heloísa] É isso - como saber o tempo e o que fazer: deixar na tela, ou não, 
na internet, ou não, que atividade realizar que faça sentido - aliás, quando faz ou não 
sentido?! Temos que ter essa sensibilidade, respeito a esse tempo, ao ritmo de cada 
um. Algo que está muito evidenciado com a pandemia que, por sua vez, colocou uma 
grande lente de aumento nas nossas relações. Aí, precisamos conseguir focar porque tá 
tudo diferente: desfocamos e precisamos focar novamente. Como focar isso? Então, o 
retorno também, e quando voltar, quando tivermos condições, ele vai gritar também 
por um foco novo - e que foco será esse?

[Juliana] Eu aproveitei esse gancho: voltar para essa conversa de que eu não sai, 
só estava ali, no bastidor, onde fiquei “batendo papo” com todas essas ideias, com tudo 
que está sendo sentido, mobilizado, acho que nesse, por esse tempo, certo? Acho que 
mais do que todas as reflexões que sempre nos colocamos, a pandemia fez com que nos 
mobilizássemos por coisas que talvez não tivessem aparecido. Como a Andreia falou, se 
pensarmos em setembro de 2019, nossa cabeça estava em outro lugar, nem imaginando 
que estaríamos passando por situações como essas e consequentemente por reflexões 
como essas. 

Mas, eu primeiro fiquei sorrindo aqui muito satisfeita, que reunimos aqui uma pe-
dagoga e uma fonoaudióloga para falar de tempo e claro que a conversa também girou 
em torno de processos e de linguagem, porque é disso que gostamos de tratar, é disso 
que gostamos de falar e é sobre isso que gostamos de pensar: como nos constituímos 
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e como nos desenhamos nesse mundo e desenhamos a nossa forma de operar nesse 
mundo. E, enquanto vocês foram falando, algumas ideias foram aparecendo na minha 
cabeça mais fortemente, assim vocês dizendo do ser humano, como você, Helô, falou: 
nós somos os únicos seres vivos que temos essa tendência a dominar o tempo, ou tal-
vez equivocadamente pensar que dominamos, mas mais os seres humanos ocidentais, 
não? Porque há outras culturas que não tentam dominar o tempo tanto quanto nós. 
Mas, essa noção de que o tempo pode ser controlado por nós mesmos, e que temos 
essa condição de domínio sobre ele, enfim, não sei nem como pôr em palavras, mas há 
situações e contingências que são tão maiores do que nós, que nos fazem passar pelo 
processo que passamos.

[Heloísa] Vamos lá: essa coisa do domínio do tempo, de podermos dominar o 
tempo, eu não sei o quanto, de fato, o dominamos, mas estamos sujeitos a esse tempo. 
Então, por isso ele é um Deus, como diz a música, e como estamos submetidos a essas 
relações do Tempo, que fala conosco, como diz Caetano: “e quando eu tiver saído para 
fora do teu círculo, tempo, não serei, nem terá sido”. Não serei e nem terá sido: como 
assim? 

[Juliana] o tempo brinca com a gente... 

[Heloísa] E falando em usar o tempo e da nossa cultura, tem um documentário 
muito bacana mostrando as diferenças nas culturas e diferenças do desenvolvimento 
das culturas e das relações que estabelecemos. Independente da cultura, precisamos 
localizar o tempo também no espaço, um espaço histórico-cultural. Esse documentá-
rio francês chama-se “Babies”, é de 2010, e mostra a história de experiência de quatro 
bebês em lugares distintos do mundo, a maneira deles interagirem, a forma como se 
desenvolvem. É muito interessante para marcar diferenças e nos faz pensar e olhar 
como também em diferentes partes do mundo o que essa pandemia, justamente por 
ser uma pandemia, está e como está impactando e sendo vivida de formas diferentes. 
Trouxemos para o espaço que conhecemos, que é o nosso aqui, para nossa cultura, que 
já é tão diversa. A Ilana e a Bárbara falaram das diversidades das infâncias, de quantas 
infâncias temos e em quantas infância temos, então, que pensar.

[Juliana] Justamente essas marcas que me mobilizavam quando eu comecei a 
dizer que ouvindo vocês, me lembrei do começo da quarentena, do início do período 
de isolamento em que se tinha assim, um sentimento geral, de quem ainda não estava 
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tendo contato propriamente com a doença, ou seja ainda pensavam em quadros muito 
leves, em poucos casos, muito menos assustador, e as pessoas diziam: vai ser bom por-
que a gente vai aproveitar - eu vou ler aquilo, eu vou aproveitar para produzir coisas na 
minha casa... E, claro, como a Andreia disse muito bem sobre a desigualdade, e a Helô 
trouxe a ideia da lente de aumento, foi exatamente isso que aconteceu: colocamos uma 
lente, e realmente, se acirraram as desigualdades com essa pandemia. E, certamente 
por um lado, mas também subjetivamente por outro, dependendo de que situações as 
pessoas vivem, experimentam. Mas, seja como for, o período em casa, com certeza não 
foi aquele desenho bucólico que imaginamos. Porque a nossa cultura não permite essa 
relação com tempo, não permite essa relação com o ócio e não permite essa relação 
com a tensão e a preocupação. Ou seja, tudo que foi compondo esse tempo vivido de 
pandemia e que nos fez fazer o movimento contrário do tensionamento das relações 
e da dificuldade, do manejo de todas as novidades e o próprio afastamento que, como 
vocês tão bem pontuaram, traz marcas para todo mundo, adultos e crianças, e tudo 
mais. 

Então é isso, acho que o convite para refletir sobre o tempo, ainda por cima nos 
faz pensar sobre como é a nossa relação com nós mesmos, com os outros, com o nosso 
espaço e o nosso viver, porque o tempo, em última análise, representa isso: representa 
o nosso viver e o nosso fazer dessa vida e continuamos nessa loucura, não estamos 
domando o tempo e também não estamos nos acalmando com ele, aceitando-o como 
este senhor tão poderoso. E onde é que vamos achar esse equilíbrio para enxergar essa 
balança que está sempre ou nas perdas ou nos ganhos, quando, na verdade é uma gan-
gorra que não para de se mexer?

[Andreia] Minha filha, quando começou essa pandemia, dizia assim: “hoje é do-
mingo de segunda, domingo de terça, domingo de quarta, domingo de quinta, domin-
go de sexta, domingo de sábado e domingo de domingo, domingo de segunda...”. E, 
olha, e agora eu digo por mim, tenho trabalhado muito e muitas horas em frente do 
computador, que tenho que tomar cuidado para quando acordo, no domingo de ma-
nhã, já não ir me dando um certo nervosismo de que está acabando o domingo. Então, 
eu faço um exercício comigo pensando e dizendo que não está acabando o domingo, 
mas que está começando, porque senão eu já começo domingo meio mal-humorada 
pensando que podia ser sábado duas vezes!



118

[Heloísa] Olha só, isso faz a marca de que o que estamos vivendo não é um 
tempo cronológico, é um tempo lógico que, na verdade é o que vai sendo marcado e 
essas referências que tínhamos, mudam. O exemplo da sua filha é muito bom: não é 
mais a segunda, terça, quarta que a gente conhecia. O domingo da segunda ou terça e 
aí vai. Podemos fazer essas reflexões. Porque, realmente, aprendemos muito também, 
sem falar isso de uma maneira ingênua. A ideia que a Juliana trouxe, de colocarmos 
na balança, ou as reflexões possíveis disso que estamos vivendo: temos coisas boas e 
ruins, mas como as equilibramos? Aprendemos muito: quando que eu poderia imaginar 
usar tantos recursos para tentar conversar com as pessoas, transmitir informações 
conhecimentos, dar aula... fazer atendimento! Teleatendimento ou atendimento online: 
quando eu poderia imaginar sequer isso, que um dia eu poderia atender pelo computador?

[Andreia] Então, atender pelo computador. Veja se não tem alguma coisa fora da 
ordem? Outra música, mais uma vez o Caetano! Mas, então, Helô, acho que isso que 
você disse: que tivemos que encontrar lugares para conversar, seja uma das descobertas 
mais importantes para a escola: nós precisamos conversar. Eu tenho acompanhado o 
processo de formação de professores e a sala no Meet, os professores passam um tempo 
inicial, de 15, 20 minutos em euforia, pelo reencontro. Então, você fica pensando: nós 
adultos, que a princípio estamos em condições de escolher qual é o horário que que-
remos conversar com fulano ou ciclano, nessa condição de trabalho, que vivemos isso 
com tamanha intensidade, eu fico imaginando o desejo de poder falar um tanto, das 
crianças, não? Isso é um fato. Eu brinco que, quem sabe, se tivéssemos de fazer uma 
carta de princípios, faríamos tantos protocolos... precisaríamos de princípios ativos que 
comprovem, efetivamente que escola É um espaço de conversação, que a escola É um 
espaço de interação. Sendo assim, as nossas práticas pedagógicas precisam ser revistas. 
Porque, se nós tivemos que correr contra o tempo para entrar nesse tempo, e fizemos 
boas adequações, e adequação também não tão boas, porque também temos que dizer 
disso, que nem tudo foi vivido da melhor maneira possível, eu acho que é o momento 
de podermos efetivamente pensar sobre isso. Porque nós não vamos voltar nas mes-
mas condições. Nós estamos muito longe de voltar em condições próximas ao que um 
dia nós vivemos. Então, que isso sirva, fundamentalmente, para que estabeleçamos, eu 
brinco, uma carta de princípios, em que o primeiro seja conversar, segundo, escutar, 
terceiro conversar, não importa a ordem, olhar, calar... isso, que possamos não falar. Me 
deixa que eu não quero falar, me deixa não falar, eu não tenho que falar agora porque 
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você quer que eu fale... Eu acho que somos tão injustos com as crianças muitas vezes, 
porque queremos o tempo inteiro que as crianças respondam às nossas perguntas. Da-
mos aula para as nossas perguntas, não damos aula com e para as crianças. Não estou 
aqui querendo generalizar, sou fundamentalmente uma defensora da escola, com todas 
as dificuldades que ela representa; é o lugar que me constituiu, a quem eu tenho muito 
respeito, mas que, de vez em quando, eu também tenho muita raiva. Pois, como em 
toda relação de amor, é assim mesmo. Então, não tem problema. 

[Heloísa] Isso aí. Na sua fala, agora, você volta a tocar na questão do silêncio, da 
possibilidade do silenciamento e de um novo dizer, diferente, que precisa ser escutado 
como ele é. Voltamos para a questão do que mobilizou essa nossa conversa aqui, de 
discutir sobre o que acontece com essas crianças, com a linguagem delas, uma preo-
cupação que aumentou em função da pandemia, não só, de que estejam com atrasos 
de linguagem, com dificuldades de aprendizagem e que isso possa ser decorrente do 
tempo que as crianças passaram longe da escola física - acho importante dizermos 
isso, que não é que elas ficaram longe da escola, elas ficaram longe do espaço físico da 
escola. Elas tiveram uma reconfiguração do espaço que representa a escola e será que 
esse tempo fez diferença e vai fazer diferença quando ela retornarem ao espaço físico 
da escola, com todas essas condições que você já bem marcou? Essa é uma pergunta 
que temos que ficar com ela muito marcada, porque não temos a resposta e não temos 
ainda a situação que vai ser vivida para escutarmos isso. Teremos que escutar isso que 
vai aparecer. E, falando do meu lugar de clínica, eu tenho que escutar o que essas crian-
ças, essas mães que me procuraram durante essa pandemia para falar das crianças que 
estavam com seus atrasos ou as suas dificuldades, querendo buscar uma explicação para 
isso, neste momento, mais do que ouvir o que estava sendo dito pelas crianças. O dito 
pelas crianças que não necessariamente precisa ser pela palavra, mas que tem um corpo 
que significa, tem um gesto que significa, tem uma postura que significa, uma posição 
que a criança ocupa em relação as coisas que estão acontecendo, que ela significa muito 
e que eu preciso escutar. E, falando das aprendizagens na escola, também, vamos pre-
cisar referenciar, com bastante cuidado, que aprendizagem se quer, porque temos uma 
expectativa para poder avaliar. Faço sempre esse paralelo: quando uma criança nasce, a 
expectativa grande em relação a ela é sobre quando ela vai começar a falar. As nossas 
relações são geradas no vir-a-ser e esse é o nosso grande problema, entre aspas, vamos 
dizer: de ficarmos sempre no vir-a-ser - quando será que...? 
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[Juliana] Vou retomar uma ideia que você pontuou no começo, e que eu queria 
marcar agora no final. Você disse que o atraso está só na relação com o tempo e não 
com o desenvolvimento e o quanto isso é importante para pensarmos, assim nesses ter-
mos. Porque afinal de contas é nessa noção da expectativa e de um tempo pré contado 
e não contado no desenvolvimento que encontramos o atraso.

[Andreia] E que esse seja o novo normal, então. Se há um novo normal, que seja 
esse.

[Juliana] Eu também espero que seja esse. Como bem disse a Bárbara Costa na 
última conversa, não tem nada de novo, muito menos de normal e anormal e que o 
novo normal seja podermos olhar para os desenvolvimentos e para as passagens do 
tempo com essa outra fração que nos compõe.

[Heloísa] Podemos pensar no tempo: não tem um novo normal, mas podemos 
ter um novo tempo, porque cada vez é um novo tempo.

[Andreia] E que guardemos esse desejo de dialogar. Se efetivamente guardarmos 
esse desejo de dialogar, eu acho que poderemos ocupar esse novo tempo com maior 
dignidade por todos nós. Por todos nós!

[Juliana] Com certeza: encontrar uma forma de experimentar essa mudança. Me 
veio Gandhi, me veio Michel Jackson, já que estamos nas músicas, que comecemos 
pelo espelho, pelo olhar...

[Andreia] Acho que a gente devia ter uma live, um encontro do Despatologiza só 
de música.

[Juliana] Nós e a Teresa Cristina. Eu acho que devíamos começar a nos juntar 
como a Teresa Cristina e toda noite falarmos sobre... questões regadas a boa música

[Heloísa] Olha só, talvez seja isso que precisemos dar para as crianças – por que 
não deixar viver bem nesse tempo, ter tempo para viver, né? Porque é tanta exigência, 
tanta cobrança... precisamos ter tempo para viver um pouco, como quando a Juliana 
disse que na pandemia poderia ter tempo, a “utopia” para ler...

[Juliana] Estou mais atrasada no que no começo da quarentena – o tempo se 
transformou pelo avesso... precisamos manter o pacto, como diz a Andreia.
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[Andreia] sim.

[Heloísa] E não só romantizar todas as coisas, os ganhos, mas entender esse tem-
po e aí pedir, com Caetano, para o tempo “peço-te aquilo e te ofereço elogios...”

[Juliana] Minhas queridas, se deixar, como já imaginávamos, essa live vai bater as 
três horas, mas temos um combinado de nossas lives girarem entre 1h / 1h20, então eu 
vou pedir, se vocês tiverem alguma consideração final... não tivemos exatamente uma 
pergunta no chat, mas várias interações das pessoas, inclusive reforçando essas noções 
de como a não escuta também é violência e o calar, também é proteção, o calar pelo 
medo e pela violência, e já tem gente querendo ser convidada para a live musical... 

Enfim, eu queria deixar um abraço muito grande para vocês, agradecer imensa-
mente. A Helô abriu com essa ideia que no grupo, no Despatologiza, sempre fazemos 
questão de dizer que não estamos para dar respostas porque a complexidade do Huma-
no, se pudesse ser respondida com duas frases, não teríamos nem mais assunto. Na ver-
dade, estamos para problematizar, para questionar de modo que, quem sabe, algumas 
questões possam tornar mais frutífera essa nossa experiência de vida e a forma como 
a gente opera nas relações uns com os outros. E penso que vocês fizeram isso brilhan-
temente. Foi delicioso e espero que possamos carregar por vários dias, vários meses, e 
pós pandemia, principalmente, essas ideias e essas marcas de uma nova relação com o 
tempo. Já quero agradecer a todo mundo que nos assistiu e todo mundo que vai chegar 
depois para ver esse conteúdo. Sigam nossos canais, nosso trabalho. Nós três atuamos 
nesse grupo e nos campos de trabalho fazemos isso pensando em como podemos levar 
a vida e operar a vida de uma forma despatologizante.

Vou passar a palavra a vocês e teremos uma trilha para sair com um fundo musical 
dessa noite. Um abraço, boa noite e até a próxima.

[Andreia] Quero super agradecer à Helô e à Juliana. A Helô que foi uma par-
ceira incrível nesse processo, fomos nos reencontrando e encontrando um caminho 
para chegar aqui nessa noite, um caminho de diálogo, de uma conversação franca, uma 
escuta apurada das nossas possibilidade e impossibilidades, o que é muito importante. 
Então, que saíamos daqui hoje com um tanto daquilo que acreditamos para ocupar o 
mundo. Caminhemos, pois temos um compromisso muito grande com as crianças e 
com a gente mesmo, mas principalmente com as crianças, por favor.
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[Heloísa] Isso mesmo! Eu tenho muito a agradecer a essa parceria, afinal de con-
tas tudo que se constrói é no diálogo, é disso que estamos falando, então, o que fizemos 
hoje é de equipe, é de diálogo, de interação. Eu saio daqui engrandecida, dessa noite, 
dessa nossa conversa e encantada, Andreia, de ouvir você e, Juliana, com pontuações 
tão precisas e, ficamos com ele, com os nossos pedidos!

Final com fundo musical, na voz de Caetano, a música “Oração ao Tempo”.
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Decreto 10.502/2020 

A política de desmonte da Educação Inclusiva no 
Brasil 

Realizada em 08/10/2020
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=mtr7uMAa2oo&t=56s 

Convidadas: Mariana Rosa, Carla Biancha Angelucci, Andreia de Jesus e Renata Brandstater
Mediação: Luciana Togni Surjus.

Transcrição: Isabella Fortes Boeira, Carla Maciel da Silva e Fábia Carvalho de Oliveira 
Revisão: Rosangela Villar

[Luciana] Boa noite a todes. Queria dar as boas-vindas a quem vai se encontrar 
com a gente numa discussão bastante importante e necessária nessa semana, marcando 
aqui a posição e a preocupação do Despatologiza, que é um movimento social cria-
do como uma estratégia de enfrentamento coletivo aos processos de transformação 
das nossas diferenças em doenças, esvaziando toda a responsabilidade de remodelar 
e de enfrentar as nossas imensas desigualdades sociais. Sou Luciana Surjus, terapeuta 
ocupacional, professora do Departamento de Políticas Públicas de Saúde Coletiva da 
Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista. E queria dar boas-vindas 
e agradecer a disponibilidade da Biancha, Mariana, Renata e Andréia para podermos 
aprofundar as discussões sobre o Decreto 10.502. Que tenhamos a oportunidade de 
aprofundar essa discussão que não nos surpreendeu, pelo menos a mim, frente à coe-
rência com o projeto governamental em curso e que, em relação ao projeto societário 
que estávamos sustentando a duras penas e num grave desfinanciamento, numa falta de 
apoio importante para sua implementação, nos retira conquistas fundamentais de lutas 
do campo das pessoas com deficiência, do campo da educação pública e universal, do 
campo dos direitos humanos e nos convoca todes a repensar e aprofundar essa discus-
são que, muitas vezes, vai soar para muitas pessoas, nos seus desesperos, na sua solidão 
e na sua falta de apoio, como uma saída possível. Então, o Despatologiza entende sua 
responsabilidade enquanto movimento social de abrir esse espaço de debate. 

https://www.youtube.com/watch?v=mtr7uMAa2oo&t=56s
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Queria, antes de passar a palavra, compartilhar com vocês uma cena que muito me 
marcou. Eu, que sou do campo da Saúde Mental e atuei por um tempo numa institui-
ção de apoio a processos de inclusão de pessoas com deficiência - Fundação Síndrome 
de Down, em Campinas -, e me lembrei muito de uma cena com uma mãe muito cansa-
da de sustentar os processos na escola com o filho e as inúmeras queixas da professora 
- que o seu filho não aprendia, que talvez fosse melhor o seu filho ir para uma escola 
especial aprender a ler, ser alfabetizado e depois voltar -, e todos os passos de apoio a 
esse processo de garantia de direito à escolarização desse menino. Víamos um menino 
alegre, brincando no pátio, se desenvolvendo, cheio de amigos, sendo muito respeitado 
e nós com uma dificuldade imensa de compreender qual era a dificuldade de susten-
tação daquele conjunto de relações, que a nosso ver ia muito bem, e pedimos à mãe 
um pouco mais de paciência, que pudéssemos sustentar um pouco mais e o ano virou 
e surpreendentemente, ao sermos chamados na escola pela diretora, ela nos conta de 
uma mudança de professora. Era um menino negro que vai para uma sala de uma pro-
fessora negra e que tem um processo de identificação bastante importante, onde ambos 
só conseguiam ver progressos. Um grande investimento da docente que via todos os 
progressos e todas as conquistas desse menino. E como se num passe de mágica, essas 
dificuldades todas anteriormente relatadas, tivessem se esgotado. Então queria com-
partilhar dessa oportunidade de vivenciar as grandes mudanças que acontecem quando 
mudamos o olhar e quando garantimos que a escola é um lugar para todas as crianças; 
e o risco que tem quando abrimos a possibilidade de questionar se é a escola um lugar 
de fato para todas as crianças. Vamos iniciar o nosso papo e queria convidar então a 
amiga Biancha para iniciar sua fala.

[Biancha] Boa noite a todas as pessoas que compõem essa atividade, Luciana, 
Mariana, Andreia, Renata, nossas colegas intérpretes de Língua Brasileira de Sinais que 
estarão aqui conosco nessa noite. Quero agradecer o convite do Despatologiza para 
uma atividade que é tão importante neste momento decisivo para nós que defendemos 
a educação como um direito universal e realizado em conjunto por todas, todos e todes. 
Eu sou Biancha Angelucci. Trabalho na Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo. Lá sou professora na área de educação especial. Eu sou uma mulher branca, 
cis, de olhos castanhos, cabelos castanhos avermelhados na altura dos ombros e estou 
aqui com uma parede verde atrás de mim, com uma cortina branca. Quero agradecer a 
possibilidade desse debate sobre o decreto 10.502, e eu tenho utilizado a expressão ‘’o 
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decrépito decreto’’ porque ele retoma ideias absolutamente obsoletas e isso é intencio-
nal, porque é um projeto deste governo a restauração de formas de conviver obsoletas. 
E eu queria trazer alguns elementos a respeito da história que chega no “decrépito 
decreto”. 

Em 2017, no começo de 2018, ainda no governo Temer, já se anunciava a propos-
ta de mudança da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva. Essas indicações iam sendo feitas a partir do governo, principalmente do 
Ministério da Educação à época, e houve por diversas vezes um embate por parte do 
movimento social das pessoas com deficiência, das associações científicas relacionadas, 
das pesquisadoras e das professoras, tanto da universidade quanto da educação básica, 
se colocando contrariamente a mudanças que fossem no sentido da retomada de pro-
cessos segregadores como política educacional. Muitas movimentações foram feitas. 
Muitas tentativas do governo também foram feitas de impedir a nossa expressão. Con-
to isso porque o decreto não é algo inesperado para nós. Nós sabíamos desse projeto 
em curso e que se consolidou no governo Bolsonaro. Digo isso porque o tema que 
está presente no decreto já fazia parte das discussões. Nós sabíamos que o sentido da 
política proposta pelo governo era o de retomar processos segregados. Também quero 
destacar que eu não vou chamar aqui de Instituição Educacional aquilo que é institui-
ção segregada. Sei que no Decreto está colocado “centros especializados”, “escolas 
especiais”, “classes especiais”, mas a literatura que nós temos disponível sobre a edu-
cação em espaços segregados aponta que, de educação, nesses espaços se fez sempre 
muito pouco. A não garantia de desempenho, de um acesso de fato ao currículo, a não 
garantia do compartilhamento do Patrimônio Histórico da Humanidade que a escola 
tem como função transmitir de forma intencional, sistemática, organizada. O primeiro 
aspecto que queria trazer é o da “venda” deste decreto como a solução para as questões 
da educação das pessoas com deficiência. Ele precisa ser muito discutido pois nossa 
história é de um país que por mais de um século organizou o sistema educacional de 
maneira que as pessoas com deficiência não fizessem parte da educação regular; o que 
temos, então, é que instituição segregada não garante direito à educação. 

Também queria trazer um elemento que está presente nesse decreto, e que parece 
muito sedutor, que tem a ver com o constante monitoramento da situação dos estu-
dantes. Esse monitoramento significaria então a avaliação para checar qual é o tipo de 
instituição que melhor se adequa às necessidades do estudante ou da estudante. Bem, 
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quando falamos que a avaliação vai significar a mudança de instituição, estamos dizen-
do que a avaliação vai servir para realocar os estudantes em outros equipamentos que 
não na escola regular. Quem discute avaliação sabe muito bem que os processos avalia-
tivos não devem servir para culpabilizar os educandos. Ele serve para repensarmos o 
jeito de ensinar, a organização da escola, o currículo, os processos avaliativos, a meto-
dologia. É para isso que serve uma avaliação. Não é para punir a criança ou adolescente 
de maneira a retirá-la do convívio e do projeto educacional que desenvolvemos numa 
instituição escolar. E aí, as colegas podem estar pensando: ‘’Poxa, então você está di-
zendo, Biancha, que a escola regular é maravilhosa, que ela não tem problema nenhum 
e que o que a gente vive com as tentativas de manutenção das nossas crianças e dos 
nossos adolescentes nas escolas regulares é mentira? O sofrimento pelo qual a gente 
passa é mentira?’’ Não. Sem dúvida que há muito ainda o que construir para que a esco-
la de fato acolha toda a diversidade humana, reconheça o valor das várias formas de se 
comunicar, de organizar sua percepção, de organizar a sua cognição, os seus modos de 
usar e ver o corpo. Falta muito, sem dúvida; mas o que esse decreto institui é a ideia de 
que quem não se adequa tem que sair, sair para um lugar supostamente especializado. 
Por que digo “supostamente especializado”? A história das instituições especializadas 
no Brasil mostra que a adequação para fins educacionais não acontece. Não tem acon-
tecido. Não aconteceu ao longo de toda a nossa história e, por isso, nós trabalhamos 
ao longo do século 21, ou seja, faz muito pouco tempo, na perspectiva da educação 
inclusiva e, nesse sentido, queria trazer o seguinte para quem está falando ‘’Poxa, mas a 
educação inclusiva não deu certo. É uma ideia bonita no papel, mas ela não se efetiva na 
realidade”: é importante lembrar que temos 12 anos da Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 12 anos. 12 anos para execução de uma 
política pública de nível nacional que atinge a população inteira, em todas as modali-
dades da educação, em todas as etapas da educação. Sem dúvida que em 12 anos não 
demos conta daquilo que é a reversão do quadro de exclusão, de violação de direitos, 
que por tanto tempo a nossa política perpetrou. Verdade que não demos conta, mas a 
solução para isso é mais Democracia, é mais processos de educação inclusiva. O que 
significa mais investimento em processos inclusivos, mais formação e mais possibili-
dade de as professoras, nas suas redes, terem autonomia para a construção de projetos 
político-pedagógicos que estejam adequados para a diversidade do nosso alunado, não 
é? 
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Por fim, queria trazer mais um elemento: é preciso marcar que a educação inclusi-
va diz respeito tanto às pessoas com deficiência quanto às pessoas sem deficiência. Por-
que nós não estamos falando de uma situação em que só a população com deficiência 
vai se beneficiar do convívio em escolas regulares e aqui me coloco como pessoa sem 
deficiência. Nós, pessoas sem deficiência, temos prejuízos no nosso processo de socia-
lização, nas nossas aprendizagens, no nosso desenvolvimento, porque fomos impedi-
das de conhecer outros modos de se organizar, de viver o mundo. É absurdo que uma 
pessoa chegue até os 40, 50 anos de idade sem nunca ter convivido com uma pessoa, 
por exemplo, com paralisia cerebral, ou uma pessoa surdo-cega. Isso mostra para nós 
as perdas que tivemos de convivência. As faltas de oportunidade que tivemos, porque 
nós adultas, hoje, não tivemos uma escola inclusiva. Então as perdas que esse decreto 
traz não se referem só a população com deficiência, senão que a todas nós. Porque é o 
nosso projeto societário que está em jogo. 

Quanto à ideia de que uma família poderia escolher em que escola vai colocar a 
sua criança ou o seu adolescente, queria destacar o seguinte: a escola pública precisa 
de financiamento público. Na disputa pelo financiamento, quais são as escolas que vão 
receber financiamento? Aquela verba dupla do Fundeb, que hoje está garantida para as 
matrículas de público-alvo da Educação Especial, não vai estar mais na escola regular; 
estará na instituição segregada. Então, o pouco de financiamento público que hoje a 
Educação Especial recebe não ficará mais nas escolas regulares. E esse decreto faz com 
que o desmonte da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva signifique, 
para o cotidiano da escola, perda de investimento financeiro, diminuição das forma-
ções… porque com menos verba, todo o projeto da Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva vai ao chão: as salas de recursos multifuncionais, a formação, as 
mudanças arquitetônicas. Tudo isso implica investimento financeiro e político nas es-
colas regulares. Quando estão autorizadas e não só autorizadas, pois elas são colocadas 
inclusive como as mais interessantes, as instituições segregadas acabam então ficando 
no lugar de quem vai resolver os problemas de educação inclusiva, desonerando então 
as escolas regulares de se preocuparem com projetos de educação inclusiva. Essa é uma 
perda gigantesca para o nível todo da política, não só para situações das pessoas com 
deficiência, porque vamos ter professoras que não continuam sua formação, espaços 
que não são readequados, as salas de recurso que ficam desinvestidas também. Por-
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tanto, este é um projeto sim, de desmonte da coisa pública, das escolas públicas e da 
política pública que diz “queremos as pessoas com deficiência entre todas as pessoas”. 

Para finalizar essa minha inserção, eu queria destacar aqui que o decreto 10.502 
está em divergência frontal com a Constituição Federal deste país. Por quê? Porque 
a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é um documento 
da ONU, foi assinado no Brasil em 2009 como um decreto que o caracteriza como 
Emenda Constitucional, ou seja, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com De-
ficiência hoje é parte da Constituição Federal. O decreto, ao se colocar em contradição 
com a Constituição Federal, se torna, sim, inconstitucional. E, por isso, termino aqui a 
minha fala dizendo para vocês que esse “decreto decrépito” inconstitucional não deve 
vingar e ele deve ser revogado. E é essa luta que temos feito em instituições científicas 
de educação, nas instituições de ensino superior, no movimento social de pessoas com 
deficiência, inclusive nas instituições especializadas que entendem o seu lugar de apoio, 
de complemento aos processos que acontecem nas escolas regulares; mas nunca em 
substituição às escolas regulares. Então queria mais uma vez agradecer ao Despatologi-
za por essa oportunidade e chamar aqui a Luciana Surjus para nossa discussão.

[Luciana] Obrigada, Biancha. Acho que nos ajuda a compreender alguns pon-
tos no Decreto que, num primeiro momento, parece iniciar uma discussão com uma 
preocupação com os desafios que tem a educação inclusiva, e que vai demonstrando, 
ao longo das suas proposições, esse caminho contrário a uma escolarização enquan-
to direito, enquanto ferramenta de um projeto societário universal. Quando você nos 
relembra a idade da nossa Política de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, nos 
remete a um exercício bastante importante que é pensar: nesses últimos 12 anos, com 
todas as dificuldades enfrentadas, com todos os desafios encontrados, quantas pessoas 
com deficiência nós pudemos ver chegar e nos transformar nas nossas relações, nos 
modos de ver a vida? Ver muitas pessoas com deficiência alcançar o ensino superior e 
todo esse compromisso quando se tem uma política indutora que já encontrava uma 
série de barreiras atitudinais, e ainda, desfinanciamento? Como é que a gente imagina 
que ficam todos esses espaços quando o Estado se retira desse compromisso e passa a 
retomar uma perspectiva quase que caritária de sustentação de um processo de segre-
gação em nome de uma falsa inclusão da diferença. Então queria agradecer a fala da 
Biancha e já chamar aqui, para o nosso papo, a Andreia para nos ajudar a aprofundar 
um pouco mais esse debate.
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[Andreia] Olá, Boa noite. Primeiro, novamente super agradecida ao Despatolo-
giza por abrir mais uma vez essa possibilidade tão importante de podermos, nesse mo-
mento em que vivemos, colocar em debate essa questão. A fala da Biancha foi bastante 
importante porque abre caminhos para um tanto do que vim conversar nessa noite. 

Desde que começaram a surgir as primeiras pistas que apontavam para o desejo 
desse governo de promulgar o atual decreto antieducação inclusiva e que agora tornou-se 
mais que real, podemos lê-lo por diferentes ângulos. Mais do que nunca, tornou-se 
visível o lugar que desejam que ocupemos. De lá para cá, sou tomada cotidianamente 
pela lembrança de acontecimentos no viver desses 20 anos. Assustei-me quando tomei 
ciência desse tempo: 20 anos! As pequenas e grandes relações que realizamos para 
construção dos princípios da educação inclusiva. O meu mundo é a escola. O lugar que 
considero o meu terreiro, porque sou fundamentalmente professora. Ao longo desses 
anos, fomos construindo ações e formas de ocupar o mundo, esse pequeno mundo, 
que legitimassem os princípios da educação inclusiva. Uma luta árdua, porém, jamais 
solitária. Cercada de muitas pessoas que tomaram para si essa luta, entre elas, minhas 
parceiras de mesa aqui presentes, impulsionadas por motivos dos mais diversos e outras 
tantas pessoas que no decorrer desses anos alinharam-se a esse desejo. Para elas dedico 
essa minha pequena fala e reafirmo: “não, não lutamos em vão e mais uma vez; estamos 
no front”. 

Ao lembrar-me desses acontecimentos, escolhi uma experiência vivida nos anos 
de 2009/2010 para mostrar o quanto somos capazes de reconstruir lugares e toda 
reconstrução exige tempo. Trago aqui um trecho de Ferreira Gullar para iniciar essas 
lembranças... Ferreira diz assim: 

O poema nasce do espanto. O espanto decorre do incompreensível. Vou contar uma história. 
Um dia estava vendo televisão e o telefone tocou. Mal me ergui para atendê-lo, o fêmur de uma 
das minhas pernas bateu no osso da bacia. Algo do tipo já acontecera antes, com certeza; en-
tretanto, naquela ocasião, o atrito dos nossos ossos me espantou. Uma ocorrência explicável de 
súbito ganhou contornos inexplicáveis. ‘quer dizer que sou osso?’ Refleti surpreso. ‘Eu sou osso? 
Osso pergunta? A parte que em mim pergunta é igualmente osso? Na tentativa de elucidar os 
questionamentos despertados pelo espanto, eclode um poema. Entende agora por que demorou 
10, 12 anos para lançar um livro de poesia: porque preciso de espanto. (Ferreira Gullar, em 
entrevista concedida à revista Bravo, em 27 de outubro de 2009)
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Demoramos 20 anos para construir os primeiros poemas da educação inclusiva. 
Despertados pelo espanto, mas querem agora nos ferir os ossos. Crianças, jovens e 
adultos com deficiência ocuparam o lugar de diferente, daquele que não tinha aptidão 
ou possibilidade de estar nos ambientes educacionais ou em outros, com os demais se-
res viventes. A maneira como nós, humanos, estamos na terra é buan, e buan é “habitar”. 
Se ser humano significa habitar, segundo Heidegger, como seres viventes ainda nos 
achamos no direito de escolher onde as pessoas devem habitar? Esse decreto afirma 
que sim. 

Por muito tempo, famílias e sociedade em geral construíram e viveram sob o prin-
cípio de que crianças, jovens e adultos com deficiência não tinham possibilidade de 
conviver em igualdade de condições com as demais pessoas. Instituições religiosas e 
assistencialistas, durante anos, assumiram o lugar de especialistas capacitados para o 
cuidado e educação dessas pessoas. Ofereceram, “entre aspas”, o amor incondicional. 
Esse amor que se transformou numa grande cilada, retirando do sujeito a possibilidade 
de existir para além dos desejos; amorosos, sim, mas desejos daqueles que tudo sabem, 
que tudo vêem, que tudo sentem, mas que não são daquele que deveria ser sujeito. 
As redes escolares privadas e públicas reconheceram esse lugar como sendo dessas 
instituições, normatizando a negação da matrícula para essas pessoas em suas escolas 
regulares, quando uma ou outra família arriscava a possibilidade de buscar o direito dos 
seus filhos estarem no espaço escolar e terem a mesma educação dos demais alunos 
sem deficiência. Com quantas pessoas com deficiência partilhamos espaços públicos e 
privados durante nossas vidas? É só nos perguntarmos a nós e à maioria das pessoas 
com média de 50 anos de idade, e me incluo aqui entre elas, já beirando os 50, sobre a 
convivência que tiveram ou têm com pessoas com deficiência. 

Vou fazer um relato aqui, de 2010, na transição da escola especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva. 

Diz assim uma professora:

A minha história com a deficiência intelectual se inicia na infância quando co-
meço a perceber que acontecia algo estranho com a minha irmã mais velha, não 
muito mais velha, um ano e dois meses. Na verdade, o que eu sempre ouvia é que 
na hora do nascimento alguém do hospital acompanhava a minha mãe no quarto 
e o médico demorou para chegar. Entendi que ela quase morreu por erro médi-
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co. Crescemos e fomos à escola. entramos juntas na primeira série, e apesar de 
estudarmos no mesmo período naquela escola, em Rudge Ramos, nós nunca nos 
vimos. Sei que ela era da Professora Clarice, e naquela sala que ninguém queria 
passar por perto e que sempre estava com a porta fechada, é que ficava minha 
irmã. Após poucos anos, tivemos de mudar de escola pois teríamos que estudar 
na escola mais próxima da nossa casa. Foi nessa escola mais perto de casa que 
minha mãe ouviu do diretor que aquela não era para minha irmã e que a escola 
para minha irmã era a do quarteirão de cima, subindo a ladeira. Lembro-me de 
minha mãe com todas nós juntas atrás, subindo aquela rua para ver a escola, que, 
segundo o diretor, era da minha irmã. Tudo lá era estranho, mas o que mais mar-
cou eram as cabeças daquelas crianças. Eram grandes. Eram enormes e eu senti 
muito medo. Ficamos esperando minha mãe, lá fora, enquanto ela e minha irmã 
foram conhecer lá dentro. Após algum tempo minha mãe sai de lá aos prantos, 
em passos rápidos, arrastando minha irmã e dizendo ‘aí a Vera não vai estudar’. 
Lá era a APAE de Rudge Ramos. Nós saímos atrás delas e fomos correndo ladei-
ra abaixo. Vendo minha mãe chorar, nós também choramos. Como minha mãe 
fez eu não sei, mas o que sei é que minha nova escola também foi a nova escola 
de Vera. Fomos juntas no mesmo período, só que agora eu encontrava Vera no 
Recreio. O tempo passou e eu ia passando de ano e a Vera, não. A Vera ia repe-
tindo todos os anos e nós todas íamos passando e ela ia ficando. Vera concluiu 
a oitava série depois de muito tempo, num supletivo particular. Esse lugar era o 
lugar que tínhamos. 

Eram assim as lembranças evocadas pelas professoras em muitos momentos. 

Em setembro de 2009, iniciamos uma experimentação em uma escola municipal, 
um projeto piloto composto de duas oficinas, oficina de fotografia e oficina de arte e 
expressão corporal. Esse nosso trabalho previa que ajudaríamos a escola especial na 
elaboração e desenvolvimento de um projeto de sua transformação em um centro de 
cultura e convivência para jovens com e sem deficiência no município, encerrando-se 
assim o percurso deste lugar como escola especial. Primeiro Ponto de Cultura na cidade 
de São Paulo, nessas condições, é o resultado deste trabalho. Antes de iniciarmos a 
experiência de criação desse novo lugar, antes da experiência das oficinas e da redação 
propriamente do projeto, estivemos em reuniões periódicas com o grupo de trabalho 
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da escola – professoras, técnicas e equipe gestora - preparando o processo de elabora-
ção do projeto do centro de cultura e vivência, espaço pensado para acolher jovens e 
adultos com e sem deficiência do município e especialmente os que, naquele momento, 
ainda permaneciam na escola especial, porque os jovens, as crianças menores conse-
guiram, em função da Lei, da discussão veemente no momento, serem incorporados à 
escola regular, mas estes permaneceram porque de lá nunca saíram. Esse processo se 
iniciou com trabalho de rememoração do processo vivido pela equipe da escola espe-
cial, a partir das memórias do grupo de trabalho, que contribuíram não somente com 
informações sobre sua história, mas fundamentalmente, possibilitaram que os envol-
vidos se sentissem parte integrante, personagens dessa história. Era preciso recontar a 
história daquela instituição e dos seus atores, dos seus fazeres e dos seus não fazeres. 
Percebemos que a equipe da escola especial constantemente lidava com o passado 
como o melhor do vivido, como o tempo que não volta mais como o tempo da possibi-
lidade, como o tempo da felicidade. Então para essa equipe deparar-se com o presente 
era motivo de conflito e de sofrimento. Afinal, quem lá permaneceu foram os poucos 
alunos que não tiveram oportunidade de estar na escola regular. Afinal, no presente 
não se reconhecia mais o passado, mas tão pouco se reconhecia sua passagem. O que 
havia sido feito era sempre o melhor e hoje é o desafio que gera resistência e o temor 
da mudança repondo o apego ao passado. Saudades era a palavra que mais ouvimos. 
No segundo semestre de 2009, tiveram início as duas oficinas pilotos com caracterís-
ticas bastante diferentes. Ainda, em momento anterior à implementação das oficinas, 
surgiu uma questão ‘’mas, se o que oferecemos aqui durante anos eram oficinas, o que 
diferencia essas oficinas tradicionalmente oferecidas pela Escola especial e as oficinas 
que vocês propõem nesse momento?’’ Essa era uma questão que constantemente apa-
recia. Ao montar as turmas do projeto piloto teríamos apenas 80 estudantes, sendo 20 
para cada uma das oficinas por turno. A proposta consistia que, no início do processo 
nas duas primeiras semanas, realizássemos performances em cada uma das salas para 
que todos os alunos pudessem conhecer as propostas que estivessem sendo oferecidas 
e viessem a se manifestar, escolher, se queriam ou não participar do projeto e de qual 
oficina gostariam de estar. Refletindo, nos perguntávamos “o que nossas ansiedades e 
temores revelam do modo como normalmente nos relacionamos com as pessoas com 
deficiência?”. Na hora que propusemos essa maneira de sensibilização. na forma de 
uma experiência diferenciada para eles, buscávamos desmistificar muitos dos temores 
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que envolvem a relação com as pessoas com deficiência e que estavam presentes ali, 
na escola especial. As respostas dos homens e mulheres estudantes da escola especial 
geraram um espanto da equipe. De fato, espanto de muitos que não acreditavam que 
esse processo daria resultados significativos. Vários dos alunos já classificados como 
incapazes de se manifestarem havia tantos anos, reagirem expressivamente das mais 
diferentes formas ao processo. Aqui um pequeno relato do fotógrafo que teve a sua 
primeira experiência de contato com as pessoas com deficiência a partir dessas oficinas: 

Na minha sala quando entrei, acompanhado pela professora, na primeira fila es-
tava sentada uma aluna que ficou me observando durante toda a preleção que fiz 
sobre o trabalho que seria desenvolvido com fotografia. Quando eu fazia alguma 
pergunta para a classe ela ficava um pouco tímida, olhava para baixo quase como 
se não compreendesse o que eu estava falando. Não demorou para que algum 
colega a provocasse dizendo que ela sabia a resposta de determinada pergunta 
que eu havia feito; obviamente ela não falou nada limitando-se a olhar com muita 
raiva em direção a quem havia provocado. Essa atitude se repetiu algumas vezes 
durante a minha apresentação. Eu estava certo de que ou ela detestava fotografia 
ou que estava sendo bastante inoportuno, mas quando eu anunciei que quem 
desejasse fazer parte da oficina de fotografia não precisava responder, não pre-
cisava dizer sim ou não, não precisava usar o verbo, bastava trazer uma imagem 
fotográfica na próxima aula e eu automaticamente entenderia que isso era uma 
concordância com a vontade em participar da oficina, no mesmo instante, para 
minha surpresa, os olhos da aluna se ergueram totalmente abertos e brilhantes e 
procuraram os meus como um sinal de aprovação de que aquela linguagem ela 
entendia e nela ela gostaria de se expressar. Desse momento em diante ela acom-
panhou tudo atentamente, demonstrando a curiosidade que, até então, parecia 
não existir. 

Na fala do oficineiro vemos o espanto que move, que abre o espaço para a expres-
são, para descoberta e o aprofundamento da potência daqueles jovens e adultos que, 
por tantos anos, permaneciam no lugar do “não capaz”. Esse espanto aflorou em mui-
tas e diversas ocasiões. 

Dentre outras lembranças vividas nesses vinte anos, a lembrança da força e po-
tência desse processo específico me levou a pensar um pouco como havíamos chega-
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do à política nacional de educação inclusiva e me perguntar como foi possível a pro-
mulgação deste Decreto que a afronta diretamente. Assim como o relato do oficineiro, 
historicamente, o espanto de muitos pensadores, intelectuais e educadores, cientistas, 
filósofos, homens públicos ou não, constituíram novo pacto para as pessoas com de-
ficiências. Inúmeros movimentos, debates, reflexões, disputas, decisões nacionais e in-
ternacionais, afirmaram a vida inclusive. Todas as pessoas têm direito a compartilhar a 
vida, a circular, conviver e experimentar até o seu limite, todos os seus potenciais, sem 
que se tornem reféns de percepções estranhas a si e a suas potencialidades, que inibem 
o direito da vida plena. No Brasil, a política nacional de educação inclusiva seguindo 
experiências, convenções, acordos nacionais e internacionais, os mais recentes estudos 
sobre o lugar das pessoas com deficiência na sociedade, foi construída por profissionais 
de expressão no campo da educação, que tiveram o cuidado de ouvir as pessoas com 
deficiência. Esse trabalho foi desenvolvido junto ao Ministério da Educação e trouxe 
em suas premissas o reconhecimento da responsabilidade de cada um e de todos na 
esfera do direito à diferença. Quando do início de sua implementação, havia expectativa 
de se alcançar minimamente boas condições de desenvolvimento da educação pública 
inclusiva em aproximadamente um período de dez anos. Sabemos que não foi exata-
mente o que aconteceu e os motivos são inúmeros; porém, não há como negar que em 
algumas redes e unidades escolares conseguimos desenvolver esse processo de forma 
exemplar. Aqui o meu agradecimento às escolas públicas brasileiras. 

A mudança de rumo no Ministério da Educação, em termos da implementação 
de uma nova abordagem da educação inclusiva pelo menos, desde 2016, com a depo-
sição da Presidenta Dilma Rousseff, não apenas atrasou o processo de constituição in-
clusiva nacional como infelizmente proporcionou problemas. Hoje cabe refletir sobre 
as estratégias, ou falta delas, do MEC para implementação da educação inclusiva em 
âmbito nacional. Se conseguimos processos exemplares de implementação com todas 
as dificuldades, sabemos das enormes dificuldades que muitos estados e municípios 
enfrentaram para desenvolvê-las. Muitas dessas dificuldades possibilitaram situações 
difíceis para os alunos com deficiência, percebido por suas famílias e responsáveis. 
Com o retrocesso da política de educação inclusiva, um forte lobby atuou para a fragili-
zação definitiva do processo de inclusão educacional que o país vinha, ainda que com 
dificuldades, tentando implementar. Sabemos que o lobby conta com a atuação de re-
presentantes das instituições que, por anos e anos, ganharam para atender as pessoas 
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com deficiência, viveram de benefícios fiscais, investimento público direto e indireto e 
da sensibilização de setores da sociedade civil que faziam aportes consideráveis através 
de doações. O decreto atual sem dúvida terá um triste efeito. Um retrocesso enorme na 
construção de uma sociedade democrática inclusiva que o Brasil ainda não conseguiu 
garantir nos seus 520 anos de história. 

[Luciana] Andreia, querida, perdeu o fôlego e tirou o nosso. Agradeço imensa-
mente pela tua fala poética, que é de uma luta que vale a pena e que demonstra que dá 
para ser feita. Acho que esse momento e esse decreto ignoram todas essas conquistas e 
tantos esforços de professores, famílias de pessoas com deficiência e nos alerta que não 
se trata de escutar as famílias, mas de talvez calá-las de uma só vez. Me lembrei aqui, ou-
vindo a tua fala, de um autor chamado Carlo Lepri, um autor italiano, que tem um livro 
lindo chamado ‘’Quem eu seria se eu pudesse ser?’’ falando das pessoas com deficiência 
intelectual e me lembrou muito os processos de adoecimento psíquico das pessoas com 
deficiência intelectual, os momentos de adolescência por viver uma grande crise por ter 
o seu corpo se desenvolvendo e um corpo que não é acompanhado de todo um pro-
cesso de mudanças do ciclo de vida. Um corpo infantilizado, uniformizado, enquanto 
um educando que nunca vai alcançar, por todas as barreiras que envolvem o proces-
so de segregação, e que culminam na solidão das famílias e num processo infinito de 
institucionalização. Para seguir a nossa conversa, mobilizada aí pelas contribuições da 
Andreia, queria pedir a entrada aqui na nossa mesa da Renata. Por favor, se apresente e 
faça as suas contribuições.

[Renata] Boa noite. Difícil falar depois da Andreia. Toda essa emoção colocada na 
fala dela, mas vamos lá. Primeiro, agradeço muito ao Despatologiza pela oportunidade 
de estar aqui e poder conversar com pessoas que são muito sabidas e comprometidas 
em garantir o direito de todas as crianças e pelas quais eu tenho uma enorme admiração 
e respeito. Sou uma mulher branca, com olhos castanhos, cabelos ruivos e encaraco-
lados na altura da nuca. Estou com vestido vermelho e atrás de mim tem uma parede 
de pastilhas beges. Escrevi um texto, que peço permissão para ler aqui para vocês. Sou 
mestranda em Educação Especial na FEUSP e coordenadora pedagógica no município 
de São Paulo. Atualmente, estou coordenando os trabalhos em um CEI, um centro de 
educação infantil. Para quem não sabe, os CEIs diretos da cidade de São Paulo atendem 
bebês e crianças entre 0 a 3 anos e 11 meses. Estamos recebendo bebês cada vez mais 
novos. Neste ano, tínhamos crianças de 2 meses matriculadas em nosso berçário. Sendo 



136

assim, os CEIs devem ser espaços de muito acolhimento, de muita conversa com os 
responsáveis pelos pequenos. Afinal, geralmente é a primeira vez que precisam se sepa-
rar de seu bebezinho ou de sua bebezinha por 10 horas diárias, deixando-os com pes-
soas em espaços desconhecidos. Vocês podem imaginar que geralmente essas famílias 
chegam bastante inseguras e fragilizadas e precisam de muito diálogo, apoio e cuidado. 

Começo fazendo essa introdução, pois é a partir deste lugar em que eu atuo que 
me dispus a fazer uma breve análise dessa legislação e seu possível impacto nas infân-
cias. Para começar, relembro aqui partes de um poema “O direito das crianças”, pelo 
olhar da Ruth Rocha, escritora de livros infantis. 

O direito das Crianças. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do 
tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome. Criança tem que ter lar, ter saúde 
e não ter fome. Ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os 
direitos das crianças todos têm de respeitar. Andar debaixo da chuva, ouvir música e dançar. 
Ver carreira de saúva, sentir o cheiro do mar, pisar descalça no barro, comer frutas no pomar, 
ver casa de joão-de-barro, noite de muito luar. Uma caminha macia, uma canção de ninar, uma 
história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto nesse país que toda, 
toda criança tem o direito a ser feliz. 

Relembro este poema pois, como podemos verificar, muitos dos direitos aqui so-
nhados pela Ruth Rocha, já são negados para as crianças e eu, como funcionária da 
educação da infância do município de São Paulo, tenho por responsabilidade e obriga-
ção fazer o possível e o impossível para tentar garantir que as crianças consigam viver a 
sua infância com alegria e plenitude. Aliás, esse também é o dever do Estado. Portanto, 
todo gestor público tem por responsabilidade zelar pela infância e pelos direitos das 
crianças e é exatamente o oposto do que se propõe a fazer o decreto 10.502. 

Bom, se recorrermos às Diretrizes Curriculares Nacionais para educação infantil, 
publicadas em 2010, veremos que criança é um sujeito histórico e de direitos que, nas 
brincadeiras, nas interações, nas relações cotidianas, constrói sua identidade. Basean-
do-se neste documento, o Currículo Integrador da Infância Paulistana, publicado em 
2015, reconhece a infância como uma construção social e histórica, em que bebês e 
crianças são sujeitos de direitos, autônomos, portadores e construtores de histórias e 
culturas. Produzem em suas experiências com o meio e com os outros sua identidade. 
Portanto, como negar que bebês e crianças se relacionem com todas as diferenças que 
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constituem os sujeitos? Afinal, é a partir dessas relações que constroem sua identidade, 
uma imagem positiva de si mesmo e o respeito a todas as formas de existir no mun-
do. A escola deve combater todas as formas de discriminação, preconceito, racismo e 
sexismo, construindo e estabelecendo ambiente promotor de igualdade onde todas as 
pessoas sejam efetivamente respeitadas e valorizadas. 

As diretrizes apontam ainda que todas as unidades de educação infantil devem 
garantir em seu currículo, a partir das brincadeiras e das interações, princípios éticos, 
políticos e estéticos. Éticos são os princípios da autonomia, da responsabilidade, da 
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes cultu-
ras, identidades e singularidades. Políticos são princípios dos direitos de cidadania, do 
exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Estéticos da sensibilidade, 
da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações 
artísticas e culturais. A escola é, portanto, o local em que se constitui a cidadania, a 
civilidade. Possibilita experiências e vivências éticas, políticas e estéticas com todas as 
crianças e grupos culturais, alargando as referências e as identidades no diálogo e no 
convívio com a diversidade. Como garantir essas experiências para todas as crianças 
se deixarmos de fora da escola parte delas? Por que podemos pensar que uma criança 
se beneficiaria mais estando separada de outras crianças? Estamos negando a todas o 
direito de conviver e aprender com as diferenças. Sim, porque todas saem perdendo. 
Crianças com deficiência e crianças sem deficiência. Sem falar nas professoras que 
perdem a oportunidade de tornarem-se mais humanas e aprender novas estratégias de 
ensino. Perde a educação pública, pois perde o investimento do governo em políticas 
inclusivas. 

Sabemos e não negamos que algumas crianças precisam e têm o direito a aten-
dimentos diferenciados e muitas vezes especializados. E para isso, a diretriz aponta 
que para garantir a saúde e bem-estar das crianças deve-se estabelecer parcerias entre 
educadores infantis, familiares e profissionais de saúde. Entre as educadoras é comum 
citarmos um provérbio africano que diz ‘’É preciso uma aldeia inteira para educar uma 
criança’’, ou seja, a responsabilidade de educar uma criança é coletiva. E por que po-
demos pensar que para as crianças com deficiência apenas uma parte restrita da aldeia 
serve? Ou, nenhuma aldeia? Parte da aldeia que historicamente ficou conhecida por 
trabalhar com aquilo que falta a uma criança, a falta de visão, a falta de tônus muscular, 
a falta de movimento, a falta, a falta, a falta... Lembrando que aquilo que falta a uma 
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criança está sempre em comparação com alguém que o têm. Falamos que falta fala, pois 
alguém fala. Assim como falta a visão, porque alguém enxerga. Assim sucessivamente 
como todas as outras faltas atribuídas às crianças com deficiências. 

O currículo integrador indica a necessidade de conhecer e trabalhar com as crian-
ças reais. Contrapõe-se a concepções que comparam bebês e crianças, que apenas per-
cebem o que lhes falta em relação a outra, sem valorizar suas possibilidades. O currí-
culo aponta também para a necessidade de escutar e considerar os bebês e as crianças 
nas decisões dos adultos entendendo infância, não como um período sem linguagem, 
marcado por ausências e incapacidades, mas como um período repleto de potencia-
lidades. Professoras aprendem a escutar bebês e crianças e promovem uma avaliação 
qualitativa do seu desenvolvimento. Uma avaliação que tem como parâmetro a própria 
criança, seus avanços e potencialidades. Sem objetivo de seleção, promoção ou classifi-
cação. Avaliação que se dá por meio da escuta, da interação, do diálogo e da observação. 
Uma observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e das interações das 
crianças no cotidiano. Utilizando de diversos registros: relatórios, fotografias, vídeos, 
pinturas, desenhos, álbuns, elas criam estratégias adequadas aos diferentes momentos 
de transição vivida pela criança. Pensam sobre e com as crianças. Elaboram a docu-
mentação específica que permite às famílias conhecer o trabalho junto às crianças e os 
processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

O Decreto 10.502 não se propõe a considerar a avaliação pedagógica, bem como 
a valorizar os saberes produzidos pelas profissionais da educação e pela educação, con-
siderando que apenas uma equipe multiprofissional ajudará as famílias na decisão de 
‘’escolher’’, escolher entre aspas, por uma instituição. Leio o que disse no começo dessa 
fala… As famílias chegam ao CEI bastante fragilizadas, em busca de um local que aco-
lha, respeite e ame as suas crianças. Imagine como chegam as responsáveis por bebês 
ou crianças com deficiência. Geralmente chegam confusas, com medo, cheias de infor-
mações contraditórias, o corpo do seu bebê ou de sua bebê já foram mexidos e reme-
xidos em busca de soluções que obstruam as suas faltas. O corpinho tão pequeno que 
já passou por diversos médicos e especialistas. E quando chegam à escola, lugar que é 
de direito dessas crianças, pode correr o risco de não ser aceita ou de ser convencida 
que ali não é o seu lugar. A escola regular e inclusiva não é uma escolha. As famílias não 
podem ser responsabilizadas por essa escolha. 
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Outra pergunta que me faço: “Como bebês e crianças serão escutados nesse pro-
cesso de escolha? Como seus desejos serão respeitados?” Bebês e crianças são sujeitos 
e, portanto, devem ser considerados ativos nesse processo. Não são seres que virão a 
ser, seres incompletos. Eles têm opinião, pensamento, leitura da realidade. Termino 
com um trecho do Currículo da Cidade de Educação Infantil , publicado em 2019, ‘’O 
modo mais violento de fazer a invisibilização das desigualdades, diversidades e diferen-
ças é pela segregação. Isto é, retirar do espaço público aqueles que apresentam caracte-
rísticas diferenciadas e que não são desejadas pelos grupos majoritários. As deficiências 
físicas, intelectuais, mentais, sensoriais foram tratadas muitas vezes com segregação na 
educação. O primeiro passo, mas não suficiente, para superar a exclusão educacional é 
reconhecer que existem grupos e populações que foram e ainda são desconsiderados 
como sujeitos de direitos.’’ 

Mais uma vez, agradeço a oportunidade de fazer esse breve relato, de trazer esse 
breve relato para vocês, para iniciar a nossa conversa.

[Luciana] Agradeço muito, Renata, as contribuições que nos lembram a escola 
como esse primeiro espaço civilizatório, o primeiro lugar onde a gente negocia a nossa 
cultura, onde a gente conhece outras culturas e que legitima ou não, esse convívio com 
as diferenças culturais de todas as ordens. Me lembrei aqui de uma festa junina… lem-
brando as nossas diferenças de experiência. Na minha infância não convivi com uma 
pessoa com deficiência. A minha mãe era uma professora de sala especial e ali pude ver 
que tinha alguma coisa estranha na escola, uma sala ao fundo, para algumas crianças. E 
a vivência da minha filha mais recentemente. Voltando de um ensaio de festa junina e, 
um dos colegas, um menininho autista e ela chegando contando então que no ensaio 
da festa junina eles tinham tentado ensaiar uns três movimentos. Um movimento se ele 
topasse entrar na roda, outro movimento se ele não topasse e a tranquilidade e a alegria 
dela de aprender ali que existem muitas possibilidades. Não existe uma só. 

Me lembro imediatamente dos processos de desinstitucionalização, de fechamen-
to de hospitais psiquiátricos e de me deparar com adolescentes ou jovens adultos que 
tinham sido internados em hospitais psiquiátricos vindos de outras instituições. De 
pessoas surdas que não tinham nenhum transtorno mental ou de pessoas com deficiên-
cia intelectual que não tiveram oportunidade de ter a escola como um espaço garantido. 
E me preocupa muito, corroborando com outras políticas que vêm sendo implemen-
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tadas, de pensar também os lugares autorizados a retirar os adolescentes do ambiente 
escolar, como, por exemplo, a indicação recente de acolhimento também em comu-
nidades terapêuticas. Nos preocupando aí com o esvaziamento do lugar da escola, da 
coisa pública e do dever do Estado na garantia dos direitos humanos e do que fica por 
trás desses muros que são justificados por diferentes sustentações e que, na verdade, 
nos esvazia de diferença e da possibilidade de ampliar a nossa civilidade. Então queria 
chamar a nossa convidada Mariana para que possa nos ajudar ainda mais nesse debate. 
Obrigada, Mariana. 

[Mariana] Oi. Boa noite a todes. Estou tentando tomar um fôlego aqui para falar 
depois das colegas. Me emocionei muito com todas as falas. Exige muito da gente fa-
lar de algo que não é só objeto de estudo, mas que é a nossa própria vida. Então vou 
fazer o meu possível aqui. Sou uma mulher com deficiência, tenho baixa visão. Sou 
uma mulher de pele branca, tenho cabelos na altura das orelhas, uso óculos de armação 
transparente, estou usando uma blusa branca. Sentada e atrás de mim tem uma parede 
com 2 quadros e uma janela de um dos lados. Além de ser uma mulher com deficiência, 
também sou mãe de uma criança com deficiência, a Alice, que tem 7 anos e tem parali-
sia cerebral, tem baixa visão e epilepsia de difícil controle. Acho importante dizer isso 
porque Alice é o que consideram uma deficiência grave, então é também desse lugar 
que eu quero fazer aqui algumas reflexões em conjunto com as colegas. Já agradeço 
muitíssimo pela oportunidade de estar aqui hoje em tão boa companhia.

Primeiro ponto, vou ecoar o que a professora Biancha disse lá no início. Lembrar 
que esse decreto é inconstitucional e que muito me causa medo chegarmos no ano de 
2020 tendo que nos debruçar para discutir e convencer a sociedade sobre algo que de 
início é inconstitucional. Não deveríamos nem estar tendo esse debate, se temos ques-
tões para discutir em torno do que é a educação inclusiva e como podemos melhorar a 
qualidade da educação que é ofertada para todas as pessoas, não só para as pessoas com 
deficiência. Esse era o debate que tinha que ter acontecido, mas olha como temos que 
nos desviar para defender que a lei seja resguardada. Então isso muito me causa medo. 

Outro aspecto que me causa muito medo é que o CONADE, o Conselho Na-
cional que representa as pessoas com deficiência, essa semana teve a oportunidade de 
votar pela revogação desse decreto e não o fez. E vejam, o CONADE que nos repre-
senta, não foi consultado para a elaboração desse decreto e quando ele vota, vota para 
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que esse decreto passe, que ele siga tramitando e sendo analisado, enfim que ele esteja 
em vigor. Esse decreto está dizendo, está autorizando a sociedade a fazer as coisas e a 
tomar decisões por nós e não conosco. Então ele fere o lema que é fundante do mo-
vimento social das pessoas com deficiência que é nada sobre nós, sem nós. Não foi 
consultado e disse ao Governo Federal ‘’tudo bem, tá tudo certo, o decreto tá ótimo. 
A gente vai seguir’’. Claro, aqui eu estou generalizando. Houve 9 instituições que re-
sistiram a isso, mas 13 outras não. Aí temos que citar as APAEs, a FENEIS e outras 
instituições que têm interesse em receber a verba que agora o decreto possibilita que 
chegue a elas com mais vigor. Então queria dizer que o CONADE não me representa. 
Não representa a minha filha. Não representa os interesses dos movimentos sociais das 
pessoas com deficiência que foram construídos com muita luta até aqui. Não nos re-
presentam. Não nos honram. Não honram os direitos que nós conquistamos até hoje. 
Direitos que são tão frágeis, que nós estamos aqui de novo tentando negociar para que 
continuemos caminhando no sentido de ter uma igualdade de condições ou ter uma 
situação de equidade na sociedade. 

Eu queria chamar atenção para isso, porque essa geração que está tomando de-
cisões e discutindo isso hoje, é a geração que não teve a oportunidade de vivenciar a 
educação inclusiva, é a geração que conviveu com a segregação, que conviveu com as 
APAEs sendo construídas longe do centro da cidade porque as pessoas com deficiência 
não podiam nem estar na vista da gente, nem transitar. Então estão longe, têm muros 
altos, que ninguém nos veja lá dentro. E aí as escolas regulares, em datas específicas, 
faziam excursões para nos ver dentro dessas APAEs, como se fôssemos animais en-
jaulados, para fazer as suas boas ações, para lembrar dessas pessoas, para fazer ações 
de caridade, de assistencialismo e para nos objetificar na nossa experiência ali de direitos 
negados. Ficávamos ali separados, feito animais na jaula. Então foi a partir dessa expe-
riência que se construiu essa concepção de hoje de que está tudo bem segregar. A gente 
conduz isso sem espanto. O governo consegue passar um decreto inconstitucional e 
isso não cria um movimento de resistência inconteste da sociedade. Isso cria um racha. 
Tem muita gente achando que isso é razoável. E quero fazer uma ressalva aqui, eu não 
estou dizendo que as APAEs eram jaulas. Não é isso. Eu estou dizendo que o modelo 
como isso era organizado, o sistema estava equivocado. As APAEs cumpriram o seu 
papel e fizeram isso da melhor forma que puderam, mas esse sistema… deveríamos 
caminhar para que ele fosse superado. As APAEs estão caminhando nesse sentido. Nós 
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temos exemplos disso, a APAE de São Paulo que agora se tornou o Instituto João Cle-
mente, a APAE do Rio de Janeiro... A gente estava vivendo esse processo de transição 
e aí alguém puxa o tapete. Além disso, nós fomos educados de maneira a compreender 
como natural, como aceitável, segregar pessoas com deficiência. Segregar pessoas por 
características, agrupar e decidir o que vamos fazer com elas porque elas são conside-
radas desvios da norma que um grupo de pessoas elegeu como padrão. Então esses 
desviantes vão ser tratados, ou ter direitos diferentes, ou nem vão ter direitos. É assim 
que aprendemos e é por isso que estamos aqui discutindo hoje. Fico me perguntando, 
se esse decreto vai adiante, o que a próxima geração vai estar discutindo? ou se é que 
vai estar discutindo? Será que vão achar que nós somos um peso morto porque nós es-
tamos sobrevivendo das doações do governo, de instituições filantrópicas e que então é 
melhor se livrarem da gente, é melhor nos matarem, como já fizeram um dia. Será que 
vai ser essa próxima discussão? 

Dito isso, quero retomar também a fala de uma das colegas que comentou sobre 
como as famílias chegam às escolas para tentar a matrícula de seus filhos. Nós chega-
mos fragilizadas, chegamos cansadas, chegamos depois de um percurso médico longo. 
Via de regra, pessoas que nos dizem que essas crianças têm que viver uma rotina tera-
pêutica, uma rotina recheada de terapias, se quisermos dar alguma condição de qualida-
de de vida. Então, temos que superar os preconceitos que nos são colocados também e 
acreditar que não, essa criança não tem que viver só em terapia, mas que ela tem direito 
de aprender, mais do que direito, ela tem condição, capacidade de aprender. Essa des-
construção tem que ser feita também em nós e não fazemos isso sozinhos. Precisamos 
de gente que nos dê a mão e olhe para os nossos filhos e presuma capacidade, presuma 
competência. Com essa sociedade que nós tivemos até hoje, extremamente capacitista, 
qual é a chance de encontrar um profissional que aposte na competência dos nossos 
filhos em cada uma das escolas da nossa cidade? É pequena... Então para onde nós 
vamos? Para onde vocês acham que nós vamos ser encaminhados? As famílias chegam 
fragilizadas e vão ouvir os especialistas. Os especialistas vão dizer, como já disseram 
para mim, “a sua filha tem uma condição muito precária. Veja bem, ela não anda, ela 
não fala, não vamos saber ensinar para ela. Ela não vai ser feliz aqui. É melhor ela ir 
para tal instituição”. Ou um médico que me disse uma vez ‘’Mas você pretende colocá-
-la na escola? Mas para quê?’’ E aí vem o decreto. Então têm as instituições especializa-
das e o que estão chamando de direito de escolha…vejam bem, sou uma mãe que teve 
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seis negativas de matrícula para sua filha na escola. Com o decreto teria só uma negativa 
na verdade. Chegaria e ela nem negaria, ela me encaminharia junto com Alice para uma 
instituição especializada. Qual é a escolha que eu vou ter que não estou entendendo. De 
fato, não consigo entender que tipo de escolha vai se dar para nós. Se é que tem que ser 
feita alguma escolha quando estamos falando de educação. E penso que muitas famílias 
recorrem, apostam... Recorrem a essas instituições de maneira compulsória, por ausên-
cia de escolhas. Não tenho outra chance. Me disseram que ela só pode ser atendida ali, 
que ela só vai aprender ali. Então vou colocar ela ali. Nós somos ensinados, ensinadas, 
a entender dessa maneira. E aí encaminhamos e achamos bom porque ali a criança, o 
jovem, tem fono, tem fisio, tem terapeuta ocupacional, tem acesso ao SUS, enfim tem 
500 coisas que estão lá disponíveis. 

Então queria dizer também para as famílias, agora falando de par para par, que 
entendo que sintamos menos efeitos da discriminação e da segregação quando a deci-
são por segregar parte de nós mesmas. Vou evitar receber a negativa. Vou evitar que 
meu filho seja exposto ao bullying, ao preconceito, à ausência de preparo e de estrutura 
da escola. Vou evitar. Já vou levar para aquela instituição e lá ele vai ter as terapias e os 
atendimentos. Eu entendo, mas não aceito. Não pode aceitar isso como sociedade. Não 
pode ser o nosso horizonte de vida, de pacto comum. A escola é lugar de aprender. Se 
o que falta são esses atendimentos especializados que nós busquemos também isso no 
que é público da Saúde, da Assistência Social. A assistência à criança e ao adolescente 
se faz em rede. Não é a escola sozinha que vai dar conta disso, mas a escola não é clí-
nica. A escola é lugar de aprender, de ensinar e de aprender. Quem tem que melhorar 
é a escola. Nós temos que tentar fortalecer essa rede para que, daí sim, se tivermos que 
escolher, possamos escolher qualquer escola pública, na esquina da nossa casa. “Ah, 
mas isso vai demorar um tempo para acontecer”. Sim, vai levar um tempo, mas vai 
levar mais tempo ainda se decidirmos voltar a segregar. Acho que é importante dizer, 
o último ano foi o menor investimento em educação no Brasil dos últimos dez anos. 
E daí avançamos para o ano seguinte com a possibilidade desse investimento, que já 
está sendo reduzido, justamente porque temos as instituições especializadas, as clínicas 
escolas, como estão chamando. Como é que nós vamos fazer? Não é sobre escolha. 
É sobre negação de direitos. Temos que fazer daqui para frente. Está ruim a inclusão 
na escola? Tem muito a melhorar? Têm. Estou satisfeita? Não estou. Longe disso, mas 
isso que está acenando para mim é ainda pior. Nós vamos viver assim na escola e daí 
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quando eles estiverem em idade de trabalhar, em idade de frequentar outros tipos de la-
zer? Vai ter também um show separado? Um trabalho exclusivo? Nós vamos viver com 
essas estruturas separadas? Como é que isso vai ser? Então, precisamos tentar… tentar 
não, nós precisamos nos dar as mãos no sentido de fortalecer a rede pública e que as 
escolas, o SUS, a Assistência Social, melhorem a ponto de merecerem nossos filhos lá 
dentro. Façam por onde! Façam merecer. Quero que a escola mereça ter a minha filha 
lá dentro. Esteja à altura da minha filha e de tantas outras crianças que hoje são expul-
sas. E a sociedade tem essa dívida conosco. Uma dívida histórica com as pessoas com 
deficiência. Essa dívida precisa ser sanada e não aumentada. Não é possível que a gente 
siga achando que isso é razoável. 

E o outro apelo que queria fazer às famílias de crianças e jovens com deficiência. 
Ouçam, sim, os médicos, os profissionais da saúde. Isso compõe o nosso repertório 
para decidir junto com os filhos sobre o que é melhor, mas ouçam também as pes-
soas com deficiência. Ouçam muito. Ouçam pessoas próximas, em condições parecidas 
com as dos nossos filhos, com condições díspares, mas também dentro do grupo da 
deficiência. Ouçam essas pessoas. Conversem com elas. Eles é que têm que tomar a 
frente. As pessoas com deficiências, nós, temos que tomar a frente nessas decisões e as 
famílias nos apoiarem. O protagonismo não é das famílias. As famílias não têm direito 
de escolha de onde é melhor para o filho. As famílias têm que bancar o direito à edu-
cação, bancar. Esse decreto não nos dá direito de escolha. Ele nos pergunta se a gente 
vai escolher que o aluno possa estudar ou não, porque nas clínicas ele não vai estudar. 
Esse direito nós não temos. Nós não podemos negar a educação e o direito ao estudo, à 
aprendizagem, aos nossos filhos. Então conversemos com as pessoas com deficiência. 
Conversemos e olhemos, estudemos, estejamos a par do que foi o movimento social 
das pessoas com deficiência. Como é que nós chegamos até aqui, podendo ocupar os 
espaços que ocupamos. Podendo ter uma instituição, um conjunto de pessoas, um co-
mitê, uma comissão, que supostamente deveria nos representar e não o fez, mas isso é 
uma conquista democrática, fruto do movimento das pessoas com deficiência e que os 
familiares não têm direito de não olhar para isso e não endossar e não apoiar. O lugar 
da família é apoiar a pessoa com deficiência. Não decidir por ela. 

Por último, e já vou finalizando aqui, quero muito que possamos viver um tempo 
em que falemos sobre educação, que não seja necessário falar de inclusão, porque se 
não é uma educação para todas as pessoas não deveria ter esse nome. Que possamos 
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falar de escola e não de escola especial, porque se também não é uma escola para todas 
as pessoas, não deveria ter esse nome. O que não é da educação pensada para todas as 
pessoas, não é educação, é aparelho de reprodução do Estado, instrumento de domina-
ção e de violência. Vamos dar o nome correto - instrumento de exclusão. 

Por último, tentem familiares, façam esse exercício, expliquem para os seus filhos 
o que está acontecendo. Fiz esse exercício semana passada e me vi numa situação extre-
mamente constrangedora: explicar o inexplicável. Tentem fazer isso. Obrigada.

[Luciana] Mariana, queria agradecer muito a generosidade da tua fala. A tua ma-
neira de nos aproximar dessas histórias que desvelam essa falsa escolha. E reafirmar 
que se não é para todes, não é bom para ninguém. Esse constrangimento da escolha, esse 
impedimento da circulação, nos faz recuar enquanto sociedade e nos leva para um lugar 
que a história já conhece e que nós já conhecemos. Então não há como estar ao lado 
de decisões como essa que apostam na fragilização de todos os laços que vão sendo 
construídos ao longo dessa história de repensar o lugar da escola na sociedade. Para 
que serve a escola? E poder decidir então se esse é um espaço para poucos, se é um 
lugar para todos e para quem não tem esse reconhecimento da sua diferença enquanto 
atributo humano. Estamos falando, sim, de violação, de violência e não de resposta às 
dificuldades que são imensas no processo de transformação de uma sociedade segrega-
tória para uma sociedade inclusiva. 

Agora queria pedir o apoio técnico para colocar todas as nossas convidadas aqui 
na tela. E vou colocar uma primeira questão que aparece no chat. A participante coloca 
como “ardilosa e maldosa de colocar parte das famílias como escudo de defesa desse 
decreto”. E aí queria que pudéssemos fazer uma circulação das falas para que vocês 
possam se manifestar em relação a essa questão. Querem seguir a mesma ordem? Fi-
quem à vontade, mulheres maravilhosas.

[Biancha] Vou começar com um tema que é próximo ao das famílias e deixo a 
discussão propriamente das famílias para as colegas que estão no contato direto dessa 
relação na escola. Queria trazer o lugar das equipes multiprofissionais nesse decreto, 
que diz, num pedaço do decreto, que as famílias para tomarem a decisão a respeito se o 
estudante está se beneficiando ou não na escola regular, podem se utilizar do apoio das 
equipes multiprofissionais, ou seja, a decisão é da família, em tese, e como bem trouxe a 
Mariana, é mentirosa essa ideia. Ela pode se apoiar, a família pode se apoiar em equipes 
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multiprofissionais. E aí, nesse momento, queria conversar com as nossas colegas que 
são psicólogas, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, médicas, enfermeiras, todo o 
aparato da saúde que muitas vezes é convocado a legitimar o processo de exclusão e 
que esse decreto deixa isso mais explicitado. O nosso lugar de novo, de justificar e fazer 
operar o modelo biomédico da deficiência, da deficiência reconhecida como patologia, 
como um atributo demeritório do sujeito. E nós vamos lá para chancelar, para botar o 
carimbo, de que essa pessoa não está se beneficiando da escola. Por quê? Porque ela é 
ela. Ela não é outra pessoa. Ela não se modificou. Ela não se adaptou. Ela não se nor-
malizou. 

Queria conversar com as colegas, neste momento, que são da psicologia e do 
serviço social, e estamos no ano em que as psicólogas e as profissionais de serviço 
social foram colocadas dentro da política de educação. E nós, falo aqui como psicólo-
ga, nós lutamos tanto por isso e sofremos tantas críticas porque justamente qual era o 
medo das profissionais da educação com a entrada da psicóloga e assistente social na 
educação, colegas? De que nós fossemos repor processos medicalizantes. De que nós 
estivéssemos a serviço de processos de exclusão branda, chancelando inadequação à 
normalidade. Esse decreto faz a gente sentar no lugar da profissional que vai justificar 
a inadequação de alguém. Então converso com essas colegas, de profissão para pro-
fissão, pedindo para que elas se posicionem pela revogação, porque não foi para isso 
que lutamos por 40 anos para ser reconhecida na psicologia como profissional que faz 
parte da política pública da educação. Não foi para isso que lutamos, não! Não foi para 
isso que nos formamos. Não é essa a psicologia que queremos realizar no contexto da 
educação. Então para quem achou, na Psicologia, que esse decreto não fazia nenhuma 
interrelação com a política que instaura a presença da psicóloga e da profissional do 
serviço social na educação básica, quero dizer que nos atinge de maneira radical. Nos 
afronta nos nossos princípios, em toda a produção argumentativa que fizemos ao longo 
de décadas para justificar o nosso lugar. Então, que combatamos com muita força por-
que nós não vamos nos colocar no lugar de quem diz para família que aquela criança 
não cabe na escola, que nós nos neguemos a fazer a justificação pseudocientífica da 
retirada de direitos da população com deficiência. Era, tangencialmente à questão da 
família, que quis trazer este ponto para a nossa conversa. 

[Andreia] Bom, a Biancha fez um chamamento olhando atentamente para as suas 
parceiras, psicólogas. Então, vou aproveitar e vou chamar para o front as professoras 
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do atendimento educacional especializado. Com muita dificuldade, nós caminhamos 
muito nesses últimos... como disse o Ferreira [Gullar], ele demorava 12 anos para lançar 
um livro. Vamos pensar que então de 12 em 12, a gente vai fazendo progressos. Estou 
me lembrando que quando comecei a trabalhar em São Bernardo, em 2000, eu tinha 
esse papel. Eu definia se uma criança, que nunca tinha frequentado a escola regular com 
menos de 5 anos, se ela poderia ou não ir para a escola regular ou se deveria continuar 
a sua trajetória dentro da escola especial. Brincava que era como se fosse um guarda-
-roupa e eu fosse tirando a roupa mais adequada para criança, dependendo da circuns-
tância. Quando eu comecei a entender sobre isso e junto com um grupo de pessoas que 
começaram a entender o que essa escolha representaria, nós passamos efetivamente a 
dizer ‘’Essa escolha nós não vamos fazer’’. Então, nesse momento, eu acho que é muito 
importante que as professoras da Educação Especial pensem com muita veemência 
nesse papel. Esse papel que em muitos momentos nos dá um poder, porque esse jogo 
que vivemos faz com que constantemente nos sintamos no poder de decidir sobre a 
vida do outro e aí legitima nosso lugar: “Eu sou uma professora especialista”. A escola 
não é esse lugar. A escola é esse lugar em que a professora do AEE, junto com uma 
equipe, a equipe que compõe a escola, nós vamos pensando nas melhores maneiras de 
escolarização de qualquer criança, mesmo que isso nos custe uma angústia sem propor-
ção. Mas quem escolheu ocupar esse lugar fomos nós. Então sempre digo que temos 
que lembrar o tanto de anos que nos separam das crianças. Conta no dedo, uma criança 
que tem seis e eu que tenho 50. Então, eu acho muito importante que, nesse momento, 
as professoras especialistas entrem para esse front a favor, sem pestanejar, de que o lu-
gar das crianças é na escola regular, mesmo que nós tenhamos que enfrentar ainda - e 
vamos enfrentar - muitas dificuldades. Nós temos que ir fechando as portas. Ou vamos 
juntos para isso ou facilmente entramos no coro de que para algumas pessoas serve. 
O que é a grande mixórdia desse processo. Achamos que para algumas pessoas serve, 
desde que não sejamos nós. E essa é uma questão.

[Renata] Bom, vou aproveitar que minhas colegas estão chamando… A Biancha 
chamou as psicólogas e assistentes sociais, a Andreia as professoras do AEE e eu cha-
mo as educadoras do Município de São Paulo. Acho que todas as professoras do Mu-
nicípio de São Paulo. É uma rede que avançou muito na política da Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva. Muito. É uma rede que tem uma história muito 
bonita nesse papel, nessa luta, por garantir a escola regular para todas as crianças. Então 
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essa falácia das famílias poderem escolher, dessa pseudoliberdade de escolha, ela seduz 
e ela seduz as educadoras também. Pensamos ‘’bom, mas que bom, a família poder 
escolher. A família sabe o que é melhor’’. É um discurso que vem seduzindo algumas 
educadoras, algumas profissionais da rede. Convido a gente a entender um pouquinho 
melhor de qual escolha o decreto tá falando. A Mariana deixou muito explícito na fala 
dela e melhor do que ninguém ela pode falar sobre isso. Não deixemos, como profissio-
nais da rede. Sei que tem muitas professoras da rede nos assistindo. Não vamos deixar. 
Não vamos permitir que tenhamos esse retrocesso dentro da Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo. Precisamos unir forças para isso. 

[Mariana] Então faço o chamamento às pessoas com deficiência e às famílias de 
pessoas com deficiência que estão ainda nos primeiros anos de vida, crianças e adoles-
centes que dependem de um adulto junto para essas decisões. É um chamamento para 
abrirmos os olhos, os ouvidos, o peito, para tentar compreender um pouco além esse 
decreto. Pensar se ele é realmente o que ele diz. Se ele é realmente sobre o direito de 
escolha. Vamos relembrar. Não faz muito tempo, se não me engano foi em 2016, que 
houve um pedido das escolas para cobrar um valor a mais das famílias de crianças com 
deficiência para que elas tivessem acesso a determinados recursos na escola. Isso já é 
uma mensagem. “Você é um custo. Você, pessoa com deficiência, é um custo. Um cus-
to que não vou bancar porque você não corresponde àquilo que eu considero aceitável 
na humanidade. Então, se você quiser acessar, você que pague.” Essa já foi uma batalha. 
Nós também tivemos agora um parecer do Conselho Nacional de Educação que trata-
va sobre a volta às aulas num momento absolutamente inoportuno. Nós estamos ainda 
empilhando corpos numa situação absolutamente sem perspectiva, mas já falávamos 
em volta às aulas logo no início do segundo semestre. E o primeiro parecer que foi 
publicado dizia ‘’Voltam todos, menos as crianças e jovens com deficiência’’, menos os 
estudantes com deficiência. De novo. Olha a brecha tentando nos colocar para fora e 
foi com muita pressão que isso foi revisto. Que escolha é essa? Eles já estão decididos lá 
do que é melhor para nós. Existe uma cartilha elaborada por advogados, que circula lá 
no Planalto, que orienta as escolas particulares sobre como elas podem negar matrícula 
para as crianças, para os jovens, para os estudantes, como é que isso pode ser feito. En-
tre um dos itens está escrito, quem quiser pode me procurar que eu disponibilizo print, 
a cartilha diz assim: “você orienta a família que resistir em levar o filho para instituição 
especializada, que precisa ser encaminhada para um tratamento terapêutico, psicológi-
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co, porque é uma família que está com dificuldade de aceitar o seu filho”. Foi escrito 
nessa cartilha que circula entre lobistas das escolas particulares no Planalto. Pessoas, 
algumas dessas que estão sentadas lá defendendo esse decreto de morte, de exclusão aí. 
Então não nos enganemos. Não é sobre escolha. É sobre negação de direito. É sobre 
violência. É sobre capacitismo e preconceito. É sobre o que eles acham que… Os lugares 
que eles acham que nós, pessoas com deficiência, e nossos filhos devem estar. É isso 
que eles estão fazendo. Não é, nunca foi e nunca será sobre direito de escolha, nem 
sobre a educação, repito e acho que nunca vai ser demais repetir: Educação não é lugar 
de barganha. Educação é um direito que se cumpre, se garante ou nada, porque não 
tem outra alternativa. 

[Luciana] Queridas, queria agradecer muito e fazer as minhas colocações das 
terapeutas ocupacionais que lidam com o enfrentamento às desigualdades que se ex-
pressam no cotidiano, para que, de fato, participemos de um processo de construção 
democrática. Temos que efetivar desenhos universais e sustentar que não dá para ficar 
ninguém de fora. Ninguém em paralelo. O que tem que ficar de fora da escola é esse 
decreto. Quero convidar as mães também que não são mães de crianças com deficiên-
cia, mas que valorizam a diversidade no convívio e nessa função civilizatória de avanço 
que nós temos quando nos encontramos com as diferenças. Todos nós e todas nós nos 
beneficiamos. E convocar todo o campo da saúde mental. A escola especial é o manicô-
mio da educação. Nós não podemos fechar os olhos. Nós não podemos esquecer que 
as nossas crianças que enlouquecem, que sofrem... os nossos adolescentes, os nossos 
adultos que estão retomando a educação... não conseguiram ainda se beneficiar do que 
avançou na Educação Especial na Perspectiva da Inclusão. Não correr o risco de daqui 
a um tempo ver a reabertura das salas especiais dentro dos hospícios. É desses lugares 
que estamos falando. Para finalizar, queria ler um trechinho bem curtinho que me faz 
muito sentido e ainda, retornar que vocês me inspiraram demais e certamente a muitas 
pessoas que saem daqui mobilizados nessa luta. ‘’Existe uma história que foi construída 
em torno da dor da diferença. A criança que não se sente bem igual às outras por uma 
marca no seu corpo, pela maneira de ser. Essa eu sei bem é uma história a ser contada 
também para os pais. Eles também sentem a dor dentro dos olhos. Não é diferença em 
si, mas o ar de espanto que a criança percebe nos olhos dos outros. O medo dos olhos 
dos outros é sentimento universal. Todos gostaríamos de olhos mansos. A diferença 
não é resolvida de forma triunfante como na história do patinho feio. O que muda não 
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é a diferença, são os olhos.’’ Que a gente saia em luta por uma sociedade que transfor-
me seus olhos e inclua cada um e todas nós. Um super beijo. Uma noite especial e uma 
sexta-feira de muita mobilização para derrubada desse decreto.
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Saúde mental de Crianças e adolescentes: 
intersetorialidades e produção de cuidados.

Realizada em 12/10/2020
Disponível em https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=htu1B0NsPxQ

Convidados: Maria Cristina Ventura Couto e Ricardo Lugon Arantes
Mediação: de Antônio Moreira Lima Jr.

Transcrição: Gabriele de Souza e Castro Schumm e Myleide Ferreira
Revisão: Antônio Moreira Lima Junior e Rosangela Villar

[Antônio] Boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo, meu nome é Antônio 
Moreira, sou psiquiatra, psicanalista e militante do Despatologiza. O Despatologiza é 
um coletivo, um movimento que busca estratégias para enfrentar processos de medica-
lização e patologização da vida e hoje teremos dois convidados para essa live. Gostaria 
de agradecê-los pela disponibilidade e pela presença aqui, em meu nome e do Despato-
logiza. Hoje o assunto, o nosso tema, é a saúde mental de crianças e adolescentes, inter-
setorialidades e produção de cuidados. Quem vai falar é o Ricardo Lugon Arantes, que 
é médico-psiquiatra da infância e da adolescência, graduado pela Universidade Federal 
do Espírito Santo (UFES), com residência médica no Instituto Philippe Pinel. Mestre 
em Educação, com Doutorado em Psicologia Social Institucional na Universidade Fe-
deral do Rio Grande Sul, é professor de psicologia na IENH, no curso de Medicina da 
FEEVALE e também na UNISINOS. Nós também vamos receber Maria Cristina Ven-
tura Couto, que é psicóloga, doutora em Saúde Mental, pesquisadora no NUPPSAM, 
professora de Mestrado Profissional de Atenção Psicossocial do IPUB, coordenadora 
do curso de especialização em Atenção Psicossocial da Infância e da Adolescência e 
também foi consultora do Ministério da Saúde na área de Saúde Mental de Infância 
e Adolescência no período de 2000 a 2010. Vamos começar com a fala do Ricardo, 
Ricardo Lugon. Ele também traz hoje as crianças e depois nós passamos para a fala 
da Cristina. Vocês também podem participar pelo chat, fazendo perguntas e observa-
ções. Ao final das duas falas nós podemos recolher, então, essas questões colocadas, as 
observações e os comentários. Agradeço a todos e todas que estão aqui participando 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=htu1B0NsPxQ
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dessa live e vamos iniciar com a palavra do Ricardo. Então, vamos lá, Ricardo e também 
Rafael, não é, que está aí com você?

[Rafael] Boa noite Eu sou Rafael, sou mestre de Lego. Hoje eu fui na “cachoela”.

[Ricardo] Só sabe falar isso? Boa noite, dá boa noite para as pessoas que estão 
assistindo. 

[Rafael] Boa noite Eu sou Rafael, sou mestre de Lego

[Ricardo] Quê mais?

[Rafael] Hoje eu fui na “cachoela”.

[Ricardo] Foi na cachoeira, feliz Dia das Crianças para todas as crianças que estão 
assistindo, que mais? Um grande abraço a todo mundo.

[Rafael] Um grande abraço a todo mundo, tchau!

[Ricardo] Tchau! Boa noite, gente! Boa noite a todos e todas. Primeiro queria 
fazer uma pontuação em tempos de falsos títulos, queria dizer que sou doutorando 
em psicologia, ainda não tenho título, vou defender o projeto. Só um pequeno reparo 
que faz toda diferença em como me apresento, como me situo. É uma grande alegria 
estar sendo acolhido pelo Despatologiza, por quem eu tenho um carinho, consideração 
enorme, tenho um grande respeito pelas produções, pela maneira incisiva de agir na 
partilha pública, de agir de maneira importante nos debates. E o tema, nesse dia das 
crianças nós até podíamos falar de onde vem o dia da criança, certos colonialismos e 
capitalismos, mas acho que aproveitarei o mote para falar sobre saúde mental na infân-
cia e na adolescência e agradecer também a grande honra, a grande alegria que eu tenho 
de estar dividindo a conversa com a Cristina Ventura com que eu aprendi e continuo 
aprendendo muito. Queria começar por um ponto, a infância e o quanto ainda as nos-
sas práticas e a nossa produção cientifica têm sido adultocêntrica. 

A minha ideia é conversar um pouquinho sobre intersetorialidade e direitos hu-
manos, mas queria trazer um ponto aqui que é problematizar a perspectiva do adultocen-
trismo. O que isso significa, o que isso implica? Implica que temos produzido pesquisas 
sobre criança, para criança, na criança, mais ainda tem sido tímida a produção com as 
crianças, porque isso vai implicar toda uma mudança de perspectiva, de paradigma, a 
transformação nas práticas de pesquisas, de serviços. Então, o grande desafio que é 
construir assembleias nos CAPSIs em que as crianças sejam reconhecidas como sujei-
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tos e co-gestores do cuidado e uma série de implicações. Papos chatos dos adultos, os 
adultos têm uma conversa chata, não é, Rafa? Os adultos são muitos chatos!

O desafio de superar o modo adultocêntrico e conseguir compor: como nós conse-
guimos conversar com as crianças e entender modos de cuidar, quando elas sofrem, 
quando ficam tristes, quando estão chateadas? Como conseguimos dialogar com isso? 
Esse é um ponto inicial. O segundo ponto que eu queria colocar é quanto a reforma 
psiquiátrica tem avançado pouco nisso; aliás, tem feito avanços recentes na perspectiva 
de racializar esse debate. Há duas semanas, tivemos o tal do Setembro Amarelo. E o 
Setembro Amarelo tem sido marcado muito, não vou dizer totalmente porque há inicia-
tivas divergentes, mas muito ainda em uma perspectiva centrada na psiquiatria. Existe 
uma “cola” que me preocupa de colar suicídio em depressão; e conhecer depressão e a 
gente estar ali para prevenir suicídio, há uma série de problemas nisso. Esse é um dos 
temas que não temos conseguido racializar. Há dados recentes e consistentes de taxas 
maiores de suicídio em população negra ou muitos suicídios invisibilizados, que são re-
gistrados em certidão de óbitos com outros registros, com outras dimensões. O quanto 
isso é importante e o quanto isso é difícil. 

O próprio tema do autismo é um tema bastante inflado no campo da saúde men-
tal, mas tem sido um assunto meio em branco. Existe autismo em pessoas negras? 
Tem umas perguntas meio tímidas que não aparecem. Quando dizemos que sim, o 
povo preto sofre, há sofrimento psíquico com nome, sem nome ou apesar do nome 
de autismo, de suicídio etc. Essa pontuação permitirá o desafio de racializarmos os de-
bates. Há uma autora que acho encantadora, fantástica, a Raquel Gouveia Passos, ela 
tem feito esse debate de uma maneira muito interessante. Ela pontua, por exemplo, o 
próprio embranquecimento da história da reforma psiquiátrica. O Basaglia faz uma 
série de menções a Fanon na sua produção e essas menções não aparecem na literatura 
brasileira da reforma psiquiátrica; então, é um achado tardio. Tem um outro ponto que 
ela coloca: a própria imagem do holocausto brasileiro. Por quê que para falar de um 
manicômio que dizimou muitas pessoas, usamos a imagem de um desastre europeu - e 
em absoluto eu vou minimizar, foi um desastre, mas houve aqui, embaixo de nosso na-
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riz, houve um desastre chamado navio negreiro, Cais Valongo2, e que parece apagado. 
Então queria poder trazer para essa conversa, esse fio de tensionamento. 

Para falar de infância e saúde mental, também estaremos racializando esse debate. 
E, por fim, também acho que é um ponto em que temos entrada para fazer costura para 
nosso próximo ponto: adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. A própria 
Raquel tem falado que são atualizações dos navios negreiros, as instituições de medidas 
socioeducativas. Para lá são levados os jovens pretos, pobres, periféricos com, sem ou 
apesar de diagnósticos que recebam; então esse é um ponto. E queria falar, partindo 
aí dessa conversa sobre medidas socioeducativas, do quanto precisamos trazer a pers-
pectiva dos direitos humanos para o debate sobre medicalização. O que vinha sendo, 
durante muito tempo, o debate sobre medicalização, uma crítica, há uma produção 
massiva de crítica à Ritalina. Não vou dizer que é só isso, o que seria absolutamente 
injusto. O Despatologiza leva seu nome em torno de uma série de processos de pato-
logização para condenar e fazer uma crítica a esses processos de patologização, mas 
falo para estarmos atentos que os processos de medicamentalização não se limitam, 
não se reservam só à questão da ecologia, da construção da atenção e da prescrição do 
metilfenidato. 

Nas “quebradas”, vou fazer o link dos dois assuntos aqui. 

Na medida socioeducativa não é a Ritalina o negócio que pega, o quanto o silen-
ciamento da juventude preta periférica tem sido feita com anti-psicóticos, e essa palavra 
cria problemas, eu gosto muito de usar o termo “freios químicos”. Muitas vezes, sob 
a égide de uma série de classificações de transtorno de personalidades, transtorno de 
conduta etc, o que estamos fazendo é o silenciamento químico do povo preto diver-
gente, do povo preto transgressor e fazendo uma série de afrontas então. É importan-
te situar e tensionar o debate da Ritalina: ela tem sido um papo branco, classe média 
mesmo, porque os neurolépticos e a própria risperidona, que talvez seja equivalente em 
preço em relação à Ritalina, ela tem esse efeito de silenciar, de travar. A Ritalina tem ain-
da o papo da performance; a risperidona e uma série de “freios químicos”, os chamados 
estabilizadores do morro, têm sido vetores de silenciamento das juventudes pretas pe-
riféricas recolhidas nas unidades de medidas socioeducativas Brasil afora. Estou muito 

2  Nota dos organizadores: Cais Valongo, no Rio de Janeiro, era o local onde chegavam os navios negreiros, trazendo 
africanos escravizados, no início do século 19; funcionou durante 20 anos (1811-1831), estima-se que desembarcaram 
entre 500 mil e 1 milhão de africanos. 
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inspirado, agradeço a grande contribuição do Rossano Cabral Lima, a quem tive a grata 
honra de ter sido meu orientador na residência, também aprendo muito com ele. Ele 
está trazendo este debate, o quanto precisamos ampliar o debate sobre medicamentali-
zação para além da performance. 

A performance é uma das dimensões, é uma dimensão muito visível, mas também 
há outras dimensões invisíveis, preocupantes e tensionáveis. Também podemos falar 
sobre marcadores de gênero, acho que tem aí um importante debate. Aliás, veio uma 
notícia interessante de que a CID-11 anuncia a questão de gênero fora da categoria da 
saúde mental. Acho que é um avanço importante, a chamada disforia de gênero. E aí 
poderemos gerar um código para oferecer o acesso a quem queira fazer a cirurgia, có-
digo que saiu da categoria de transtornos mentais para poder ser situado em um campo 
de saúde sexual. Acho que tem uma sinalização de despatologização. A CID-11 já está 
disponível, ela vai ser implementada oficialmente em 2022, mas a versão dela em espa-
nhol já está circulando, já podemos estudar e pensar. Acho que por enquanto é isso, só 
queria fazer os convites, as provocações. A Cris vem aí, daqui a pouco vamos conversar 
mais um pouco. Obrigado pela atenção.

[Antônio] Você tocou em questões tão importantes, você fez um pout-pourri de 
questões gigantes: essa questão da adolescência, da infância, como a criança é toma-
da nos discursos e como isso está funcionando como processo de patologização e de 
captura dessas populações. Muito interessante, espero que mais tarde possamos reto-
mar e falar um pouco mais sobre essas coisas. Agora quero passar a palavra à Cristina 
Ventura, que vai falar sobre esse tema e depois nós retomamos esses assuntos. Muito 
obrigado, Cristina, pela presença, por favor, fique à vontade.

[Cristina] Obrigada, Antônio, eu que agradeço estar com vocês. Queria, de co-
ração, agradecer ao movimento Despatologiza pela oportunidade de estarmos conver-
sando. Vou fazer esse agradecimento ao movimento através da Cida [Moysés] e da Ce-
cilia [Collares], tão queridas e tão guerreiras, tão atuantes e tão importantes na luta pelas 
infâncias e adolescências no Brasil. Queria também aproveitar para saudar, através do 
Rafael e do Benjamin - o filho mais novo do Ricardo que não apareceu na live -, todas 
as crianças pelo seu dia. Tomara que esse país um dia coloque efetivamente a infância 
como prioridade; nós estaremos juntos lutando para isso. Agradeço também ao Ricar-
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do, meu amigo, que conheço há tanto tempo, companheiro de luta, de árduas trajetórias 
em prol da saúde mental pública de criança e adolescente aqui no Brasil. Vamos lá. 

Estava ouvindo o Ricardo, super atual, com debates de ponta, que, na verdade, nos 
convocam à questão da interseccionalidade para análise de problemas muitos comple-
xos. Estou favorável às pautas que ele colocou, e ainda poderíamos acrescentar outras, 
mas vou pedir licença para fazer um breve retrocesso no tempo e na história para ex-
plicar o porquê da intersetorialidade, que é o tema dessa nossa conversa hoje. Eu gostei 
do plural no título desta mesa - intersetorialidades e a produção do cuidado em saúde 
mental de criança e do adolescente. É um tema muito caro para mim, sobre o qual 
tenho trabalhado e estudado há muito tempo, desde antes do doutorado. Nos tempos 
tão difíceis que passamos nesse país, de tanto retrocesso, de tanto ataque às políticas 
públicas, aos direitos humanos e a todas as conquistas democráticas, acho que vale um 
pouco essa pequena volta na história de vinte anos atrás, afinal não é tão longe assim. 

A ideia de intersetorialidade no campo da saúde mental remonta ao início dos 
anos 2000, quando uma rede intersetorial de cuidados foi proposta como um dos pas-
sos iniciais para responder às necessidades em saúde mental de crianças e adolescentes. 
O movimento da Reforma Psiquiátrica, que começou nos anos 70, durante décadas 
não atentou para o fato de que crianças e adolescentes também precisavam ser alcan-
çados pelo princípio do cuidado em liberdade. Elas ficaram por muito tempo invisíveis 
ao movimento da Reforma. Só depois da III Conferência Nacional de Saúde Mental, 
em 2001, os problemas das infâncias e adolescências foram incluídos na agenda da 
saúde mental no SUS. A política de saúde mental brasileira fez o que chamamos de in-
clusão tardia do tema, das dificuldades, das necessidades em saúde mental de crianças 
e adolescentes em suas propostas de cuidado. A grande inovação, naquele momento 
do começo do século XXI - além da noção de que uma criança, um adolescente, tam-
bém pode necessitar de cuidados em saúde mental e esse cuidado deve ser feito sob a 
ética da liberdade -, foi a inscrição da intersetorialidade como viga dorsal da atenção 
psicossocial, ou seja, a intersetorialidade como um princípio fundamental do processo 
de cuidado e da montagem de redes. Antes da chegada das crianças e adolescentes, a 
intersetorialidade não ocupava na saúde mental geral (para adultos) o destaque que pas-
sou a ocupar com a chegada delas. Isso parece uma coisa estranha: “como assim, antes 
a intersetorialidade não tinha destaque?” 
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Sim. Antes, a intersetorialidade não tinha o vigor, a densidade e o chamamento, 
se é que posso falar essa palavra, o chamamento à mudança que, com a entrada das 
crianças e adolescentes na agenda, ela teve. Por quê? Há várias razões para isso, eu vou 
destacar poucas, porque não dá tempo aqui, mas fundamentalmente porque a criança 
é, por definição, um ser intersetorial. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? 
Lembro de um conto africano que outro dia me foi contado por uma amiga comum, 
minha e do Ricardo, que eu gosto muito e vai me ajudar a dizer por que uma criança é 
um ser intersetorial. É uma linda história na qual se baseia o provérbio africano que diz: 
“para educar uma criança, é preciso uma aldeia inteira”. A história é um pouco longa, 
então vou resumi-la. 

Conta-se que após a guerra em Moçambique, em um certo lugarejo, o povo que 
sobreviveu volta e olha a cidadela que era dele e diz: “não tem mais nada, o que fare-
mos? o que é preciso?” e as pessoas falam: “é preciso de tudo, aqui não tem nada, não 
tem casa, não tem isso, não tem aquilo”. Um senhor, seu Antônio, diz: “Então, o que é 
preciso fazer? Como a gente pode fazer? Quem precisa mais das coisas?” O povo todo 
responde: “quem mais precisa são as crianças”. “Do que elas mais precisam? De uma 
escola. Mas ninguém sabe fazer uma escola”. Aí seu Antônio diz: “Eu sei, eu sei fazer 
a escola”. Ele reuniu madeira e montou um casebre, era um lugar muito pobre, devas-
tado pela guerra e ele volta ao seu povo e diz “A escola está construída, mas quem vai 
ensinar? E todo mundo responde: “Aqui ninguém sabe ensinar”. Ele falou: “Se eu fiz a 
escola, alguém tem que ensinar. Ninguém sabe ensinar? Sabe sim”. E ele bateu na casa 
de Seu João (estou inventado os nomes, ok?): “O que senhor sabe ensinar para uma 
criança?” Seu João respondeu: “sei torrar castanha”. “Então vai passar uma semana lá 
para ensinar as crianças a torrar castanha”. Bateu em outra casa, “Dona Maria, o que 
a senhora sabe fazer? Eu sei fazer pano”. E Seu Antônio: “então vai lá ensinar a fazer 
tecido de pano”; e em outra casa, “sei trabalhar na roça”. E assim foi. Ele, Seu Antônio, 
reuniu todas as informações, agendou o dia a dia em que todo morador, sobrevivente 
da guerra que tinha voltado para aquele lugar, iria, a partir daquele momento, ensinar 
o que sabia para as crianças do lugar, ensinar o que tinha de si como sabedoria. E foi 
tão interessante... Conta a lenda que de domingo a domingo a escola foi ocupada. As 
crianças aprenderam as lidas, as culturas, os cânticos, as histórias daquele lugar, apren-
deram a fazer coisas e a escola se tornou um sucesso. Até quem um dia chegou uma 
professora, vinda de outra cidade dizendo: “Sou contratada para ser professora aqui”. 
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Seu Antônio: “Seja bem-vinda, mas a senhora vai ter que esperar um pouco, porque 
não tem dia sobrando, a agenda está toda ocupada.” E assim a professora também se 
incluiu nesse calendário e a escola virou um fenômeno. Todos queriam frequentá-la, se 
tornou um ambiente de convivência, de coexistência, transmissão de cultura e de crian-
ças encantadas. Alguém perguntou ao Seu Antônio o que ele tinha descoberto com 
isso: “Eu descobri que para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira”. 
Nós não pensamos como seu Antônio quando propusemos a intersetorialidade como 
fundamento para o cuidado de crianças e adolescentes, mas pensamos que quando a 
criança e o adolescente entrassem na agenda da saúde mental pública era preciso am-
pliar a condição de cuidado nesse campo porque eles precisavam de muitos para que o 
cuidado fosse efetivo. 

O desenvolvimento deste processo intersetorial aconteceu a partir de 2001, mais 
especificamente de 2002, tem, portanto, 18 anos; quer dizer, um pouco menos, porque 
de uns dois, três anos para cá esse processo foi interrompido por conta da desses novos 
governos, desde o Temer até agora, e suas visões retrógradas para saúde mental. Mas 
em 16 anos, de 2001 a 2017 para ser mais precisa, a intersetorialidade entrou na pauta 
da saúde mental pública com destaque, esclarecendo sua importância e os enormes 
desafios implicados em sua execução prática. A primeira coisa que aprendemos é que 
é muito difícil operar intersetorialmente; é muito necessária a intersetorialidade, mas é 
muito difícil operacionalizá-la. E essas dificuldades são de diferentes ordens. Primeiro, 
para fazer intersetorialidade, para ela ser organizadora do cuidado do menino e da rede, 
ela necessita de um território, ou seja, de um espaço delimitado. 

Território, para nós da saúde mental, nunca é uma coisa de multidão, de milhares 
de pessoas; são poucas pessoas, tem marcadores culturais, modos de viver, de sofrer 
e de se virar com a vida próprios. O território, e somos eternamente devedores dessa 
noção ao geógrafo brasileiro Milton Santos, “é espaço humano habitado”. Isso importa 
na organização da gestão da saúde mental, nos processos de trabalho dos serviços psi-
cossociais e na direção do cuidado de cada usuário; então a intersetorialidade depende 
de termos território e naquele território depende de conhecermos os modos de viver, 
de sofrer, de lida, da cultura, da alimentação, daquilo que particulariza uma comunidade. 
Precisamos conhecer como aquela comunidade faz, quem são os atores chave daquele 
território, os formais - ou seja, os serviços ali implantados: as escolas, os da assistência 
social, do campo da defesa de direitos, da justiça, da saúde básica, da estratégia de saúde 
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da família - e quem são os atores chave informais, as lideranças comunitárias, as redes 
de apoio na comunidade etc. Para fazer intersetorialidade é preciso ter esse conheci-
mento e isso é difícil; nós não temos essa cultura na nossa formação, como profissional 
de saúde; não fomos formados para isso. Precisamos de uma nova qualificação de nos-
so percurso para operar a política pública de saúde mental no modelo que chamamos 
de atenção psicossocial. Além de conhecer algumas coisas importantes do território, 
precisamos saber qual é o mandato público de cada um dos setores e instituições que 
existem ali. 

Os mandatos são diferentes, próprios a cada setor, e saber de cada um ajuda a não 
burocratizar as coisas (ao contrário do que muitos pensam). Precisamos, ao reconhecer 
a diferença entre os setores públicos, poder encontrar pontos mínimos comuns que 
permitam o trabalho em colaboração em prol do melhor cuidado. E isso é a criança 
quem nos dá, é ela que nos impulsiona a conversar, trocar e compartilhar. A gente para 
compartilhar, respeitando a diferença de cada mandato, tem que ter aquilo que é uma 
das coisas mais difíceis, que nós não sabemos fazer, que eu tenho chamado provisoria-
mente de uma “linguagem comunicável”. 

É o seguinte: nós da saúde mental, do mundo psi, psicanalista, psicóloga/o, psi-
quiatra, profissionais da saúde mental como um todo, nós temos uma linguagem muito 
complicada, falamos de um jeito que, às vezes, não faz sentido para quem nos escuta, 
para quem queremos afetar. Usamos um palavreado muito complicado, às vezes um 
código linguístico que só faz sentido em nosso campo, e aprendemos que isso não 
tem sentido nenhum para fazer intersetorialidade, para transformar uma comunidade 
ou uma cultura no seu modo de cuidar de uma criança. Nós temos feito um esforço 
homérico, eu tenho tentado, conheço gente que também está tentando alcançar esta 
“linguagem comunicável”. Na verdade, precisamos estudar muito para poder falar mais 
fácil e para criar essa linguagem que afete, no bom sentido, essas crianças e adolescentes 
e os adultos que cuidam dela, os cuidadores, familiares, comunidade etc., lembrando 
que muita coisa que para nós é óbvia, para a sociedade em geral é muito inovadora, por 
exemplo: dizer que uma criança sofre, se angustia, que tem milhões de modos de tra-
duzir seu sofrimento, que o que ela fala tem importância, que tem um saber próprio e 
há uma verdade naquilo que ela fala... Isso para nós é obvio, para a sociedade em geral 
não é. 
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A sociedade em geral toma a criança como ser que fala bobagens, que não enten-
de do mundo, e coisas equivalentes. É como se a sociedade ainda reproduzisse a velha 
ideia de criança como um ser da desrazão - ainda mais em tempos atuais em que o 
retrocesso que imaginamos que nunca mais voltaria está aí, tempos tão conservadores, 
retrógrados e reducionistas que reinscrevem ideias já superadas como esta. Mais do que 
nunca, precisamos dizer de forma clara coisas que nos parecem óbvias. Para fazer in-
tersetorialidade, precisamos nos dar conta de que sabemos pouco falar de forma clara, 
sabemos pouco compartilhar. Intersetorialidade supõe clareza no compartilhamento 
de ideias para que a corresponsabilização dos operadores do cuidado se faça possível. 
Se ninguém entende ninguém, se há uma babel entre os operadores, a intersetorialidade 
é impossível. 

No caso da intersetorialidade em nome da atenção psicossocial, somos nós, ope-
radores da saúde mental, que precisamos capitanear, agenciar o início dessa possibili-
dade. É preciso, então, que alguém se empreste a essa tarefa, e somos nós, nesse caso, 
que precisamos começar a enfrentar este desafio. Isso é muito novo, esse modo de 
fazer, compartilhar. Então é tudo muito novo, há todo um trabalho a ser feito, mas se 
ninguém fizer, nunca será feito. O que aprendemos também é que a intersetorialidade 
supõe uma mudança na realidade. Isso é tão difícil... e o que eu quero dizer com isso? 
Significa que ela é muito mais do que apenas um setor da saúde mental, um CAPSI, 
ou um ambulatório de saúde mental, seja o que for, conversar com escola ou conver-
sar com CRAS, CREAS. Um setor meramente conversar com outro é chamado de 
encontros entre setores que podem ser bons, ruins, produtivos, não-produtivos etc., 
mas não é intersetorialidade. Se aquilo que nós fazemos nesses encontros não incidir 
em mudanças na realidade territorial, se não produzir modulações - não precisam ser 
grandes mudanças, porque não vamos mudar o mundo -, se não produzir algo que faça 
diferença, aquilo não é intersetorial. 

A intersetorialidade é uma noção que demanda mudanças na realidade. Se um 
CAPSI conversa dez mil vezes com a escola por conta do João, da Maria, do José, con-
versa com CRAS e todos mais, e o território 10 anos depois tem a mesma situação geral 
de não parceria, de não corresponsabilidade, de não compartilhamento, de nenhuma 
cultura psicossocial, não houve intersetorialidade. O problema, que é o mais desafia-
dor disso tudo, é que fomos nos dando conta dessas coisas ao nos esforçamos por 
fazer, por operar intersetorialmente. É como Carlos Drummond de Andrade: “amar se 
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aprende amando”; “intersetorialidade se aprende fazendo” e nós estávamos fazendo, 
levantando críticas, refazendo sempre que necessário e dizendo “bem, não pode ser 
isso, precisa ser mais potente, precisa ser mais efetivo” quando fomos interrompidos 
por um golpe que mudou o governo, as diretrizes da saúde mental pública, interrompeu 
o desenvolvimento das políticas sociais progressistas e a face democrática do Estado. 
Esse é o tempo em que estamos agora. 

Hoje é dia das crianças e gostaria de dizer para elas, através do Benjamim e do 
Rafael que começaram essa live com a gente: nós não vamos desistir, vamos lutar para 
construir territórios psicossociais, parceiros intersetoriais colaborativos, vamos lutar 
para o retomar o valor de uma criança como um sujeito pleno, vamos lutar para a reto-
mada democrática. 

E para fechar minha fala agora, uma das primeiras coisas que também precisamos 
fazer é incluir na via colaborativa intersetorial o que uma criança, um adolescente e 
seu familiar têm a dizer e a propor. O campo da atenção psicossocial para crianças e 
adolescentes ainda é muito novo, ainda é incipiente na efetiva inclusão das crianças e 
dos adolescentes como parceiros da construção do processo de cuidado. Ao longo dos 
poucos anos que exercitamos os passos iniciais do cuidado psicossocial aprendemos 
que aquilo que uma criança tem a dizer, a indicar, a nos mostrar, tem um valor infinito 
de transformação. Então, estamos no tempo de conseguir revirar de novo esse jogo, 
tomar de novo a ideia de direitos humanos, políticas sociais e de Estado democrático, 
para construir, para fazer desse país um imenso território psicossocial. Tomara que a 
gente consiga. Sem utopia, não vamos a lugar nenhum; como diz Pedro Gabriel Delga-
do, “sem esperança nem a rua nós atravessamos”. Vou parar por aqui para seguirmos 
com a nossa conversa.

[Antônio] Muito obrigado, Cristina pela sua fala. Estou muito tocado com a fala 
de vocês. Eu não falei no início, mas eu trabalhei com saúde mental desde que eu saí da 
Unicamp, num serviço de atendimento de crianças graves em uma época em que ainda 
não havia o conceito de CAPSI e esse serviço veio a se tornar um CAPSI aqui em Cam-
pinas. Eu passei por esse processo de trabalhar com crianças sem ter política pública e 
depois de nós termos alguma política pública, o que fez bastante diferença. Atualmente 
trabalho em uma APAE em Várzea Paulista. A APAE existe desde antes do sistema de 
CAPSI e tem sido bastante desafiador trabalhar em lugares tão diferentes e que trazem 
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todas essas questões que vocês trouxeram hoje. Também ajudei a montar um CAPSI 
na região noroeste de Campinas, quando passamos de dois para quatro equipamentos, 
quando essa política já estava mais disseminada, mais vivida pelos profissionais que já 
tinham alguma experiência com os conceitos da reforma colocados na infância e acho 
que isso foi importante. 

Então, me toca muito a fala do Ricardo, nesse sentido da diferença do uso dos 
processos de medicalização na questão do controle das populações, do diagnóstico e 
das medicações em si e da patologização do controle das populações e também dessa 
outra vertente da medicação que é melhorar a performance. Queria que você retomasse 
um pouco essa questão, acho importante. A Cristina colocou a importância desses 
conceitos estarem presentes na clínica dos profissionais, os profissionais precisam estar 
formados para trabalhar dessa forma, nesse modelo de intersetorialidade, de constru-
ção de rede. Esse é um processo que precisamos fazer o tempo todo, a rede não existe, 
nós que tecemos a rede o tempo todo. Ela não está pronta e isso é uma questão impor-
tante. 

Uma outra coisa que eu gostaria de levantar a partir da fala da Cristina, que co-
locou essa questão de uma aldeia, é como estamos longe disso. Se do ponto de vista 
das populações mais desassistidas, há uma precariedade de espaço público, há pouca 
possibilidade das pessoas usarem os espaços comuns como convívio, pela violência, 
pelo medo e pela precariedade e falta de espaços; para as classes mais abastadas há um 
fenômeno que, por outras vias, repete a mesma situação da desconstrução dessa aldeia, 
porque os condomínios não se tornam espaços de convívio. Os espaços que existem 
raramente viram espaços de construção comunitária; são áridos, com algumas exce-
ções, não são espaços de construção de cultura com as crianças. Então, de uma certa 
maneira, estamos vivendo situações em que há um barraco ou uma casa muito simples 
sem quintal, sem possibilidade de sair, em um certo isolamento e há também as crian-
ças, nos grandes condomínios, fechadas dentro de casa sem a possibilidade também de 
exercitar esse convívio. Estou tocando nesse assunto, porque esse é um grande proces-
so de patologização, que produz sintomas, produz efeitos nas pessoas, nos profissionais 
e nas crianças e tudo isso é recolhido dentro de diagnósticos, recolhidos dentro de sin-
tomas patologizantes com os quais convivemos na nossa clínica o tempo todo. Se vocês 
puderem comentar um pouco dessas observações, depois passamos para as questões 
que apareceram no chat. Obrigado.
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[Ricardo] Antônio, acho que podemos olhar para esses campos da medicamenta-
lização com duas lentes. Tem-se olhado muito para o campo da performance, da Ritalina, 
a partir da crítica ao liberalismo, a performance como uma questão individual de “eu pos-
so consumir up grades para o meu corpo, para o meu cérebro” e outra coisa importante 
também é que a epidemia de TDAH é construída a partir da padronização da escola, 
quando começamos a ampliar o uso de testes padronizados em escola, ampliou-se e 
colocou na performance individual o processo de ranqueamento. O processo é uma pers-
pectiva liberal, ocidental, eurocentrada. Já a crítica à medicamentalização das medidas so-
cioeducativas eu prefiro ler com a lente da necropolítica. Os corpos que não se prestam 
à engrenagem, e isso começa com a escravidão. Aliás, o próprio Achille Mbembe vai 
falar que a escravidão nas Américas foi o laboratório para Holocausto, os caras passa-
ram duzentos anos treinando para fazer lá e nós não vamos desassociar esses processos 
que duzentos anos depois se atualizam de diferentes formas e uma delas é prescrever 
fármacos para frear corpos e silenciar o povo preto periférico levado para ali. Então 
acho que há uma perspectiva dessas duas lentes.

[Cristina] Então, bem rapidamente para depois vermos o chat. Antônio, eu con-
cordo plenamente com você e sempre enfatizo isso. A questão da formação de traba-
lhadores para operar dessa nova forma, intersetorialidade, é decisiva. Em tão pouco 
tempo, em termos de políticas públicas 16 anos é muito pouco tempo, é importante 
para a gente aprender algumas coisas, mas é pouco tempo. Atrás de nós há mais de 100 
anos de história da República com suas filantropias etc. A APAE, por exemplo, é uma 
instituição importantíssima. Como instituição no Brasil ela, durante muitos anos, aco-
lheu uma demanda que a saúde mental lá nos anos 70 e 80 não tinha nem o que propor. 
Devemos à APAE, numa certa medida, ter podido acolher quem a saúde mental não 
respondia. Entretanto, no começo do século XXI, era preciso distinguir, inovar, andar 
para frente; não era para descartar, mas era para arrumar as operações de outro lugar. 
O mandato público de atenção e transformação social não pode estar em uma entidade 
filantrópica, isto não é para ela, é demais para ela. Tem que ser numa unidade própria 
do Estado, tem que ser numa instituição pública, os operadores do cuidado têm que ser 
servidores públicos. A terceirização, que está aí, que estamos vendo, está derrubando 
isso. Vou fazer um raciocínio um pouco estranho. Acho que o processo de patologiza-
ção da vida, que tem a ver com a criação de corações e mentes, com as mentalidades de 
uma cultura, estão absolutamente intricados com o desmonte do Estado democrático, 
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com a terceirização do sistema de saúde e com a privatização da vida. É um raciocínio 
complicado, mas acho que vocês estão compreendendo. Não vamos enfrentar a pato-
logização, se não lutarmos por instituições totalmente públicas para cuidar, não vai dar! 
Fala, Ricardo.

[Ricardo] Vou pegar uma coisa que aprendi com Cida Moysés: o conceito de me-
dicalização tem a ver com reduzir algo da esfera coletiva, na saúde, para esfera indivi-
dual. Eu lembro a Cida contando, que se você pega uma criança com uma verminose na 
Unidade de Saúde e a única coisa que se faz é dar algo para matar o bicho, e pode ser até 
fitoterápico, isso é medicalização. Reduziu-se um problema coletivo para uma criança 
com verminose. Isso que você fala lindamente, Cris, a aldeia reduzida a um problema 
de um microrganismo no intestino.

[Cristina] Acho também que há uma forma de medicalizar e patologizar sem es-
tar ligado só a remédio. A medicalização é tudo aquilo que reduz uma coisa complexa 
a um “simplismo” que individualiza, que privatiza etc. e tal; por exemplo, prescrição de 
psicoterapia, dizer “você precisa fazer análise” pode ser tão medicalizante quanto pres-
crever um psicofármaco. Esse tema é complexo, mas voltando aqui ao que o Antônio 
colocou. Os meninos de condomínio, eu acho, às vezes, estão sofrendo mais – digo isso 
pela minha experiência aqui no Rio. 

Nas chamadas “comunidades da população mais empobrecida” eu tenho percebi-
do – eu coordeno um projeto de atenção psicossocial para criança e adolescente em al-
gumas comunidades aqui da zona sul – há uma solidariedade interna que é mais prote-
tiva no sentido emocional do que a experiência do menino isolado em um condomínio. 
Em muitas comunidades há uma “rede” solidária entre os moradores, entre a criançada 
e as mulheres, sempre elas, cuidadoras. Uma toma conta do filho da outra, se mete na 
vida, ajuda, chama a atenção, todo mundo se conhece. Me veio agora a imagem daquele 
garoto, filho da funcionária de uma mulher de uma cidade do Nordeste, que estava no 
apartamento, não tinha criança para brincar, a mãe ocupada com os afazeres da casa da 
patroa e esta aperta um número qualquer do elevador, deixa ele sozinho dentro e ela 
mata a criança. Há uma solidão, há um não reconhecimento do que seja uma criança, 
há um nada de solidariedade e cuidado. Há um crime. 

Mas, voltando à questão dos trabalhadores da atenção psicossocial, o grande de-
safio nosso da atenção psicossocial é o da formação dos trabalhadores. Nós sabíamos 
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que era inovador demais o que estava sendo proposto como política pública e que 
precisávamos ter uma capacidade de formação em escala. Nós não tivemos tempo para 
fazer isso; e também não deu tempo de fazer um acordo com o MEC “daquela época”, 
quando tinha democracia, para avançar na formação dos cursos de graduação das áreas 
envolvidas no cuidado em saúde mental. Ninguém faz política, toda ela, num tempo só, 
enfrentado todos os pilares decisivos. Nosso erro foi achar que tínhamos tempo.

[Antônio] Cristina, eu trabalhei num serviço que atendia crianças em uma época 
em que não havia política pública, nesse sentido o serviço funcionava sozinho, ninguém 
sabia o que fazíamos lá, então acontecia um monte de coisa na Prefeitura e ninguém 
mexia com a gente lá, porque ninguém sabia o que significava criança autista, psicóti-
ca; era uma coisa muito estranha. Quando passamos a fazer parte da política pública, 
passamos a ser CAPSI, começamos a ter muitas intervenções de fora, que atropelavam 
toda a prática, toda a clínica que havia sido construída. O serviço precisava de fato am-
pliar, ter uma abrangência maior, o serviço precisava dar conta de uma cidade e estava 
muito restrito. Trabalho numa instituição; o ambulatório, que é a parte que me toca, 
está protegido de todas as intempéries da política, já o CAPSI da cidade ficou depaupe-
rado com a falta de financiamento.

[Cristina] Antônio, desculpe um aparte rápido no que você está falando e sei que 
o Ricardo também quer falar. Precisamos falar desse decreto que foi agora colocado.

[Antônio] Eu concordo com você.

[Cristina] Eu também já trabalhei num serviço, há muitos anos, lá pela década de 
90, quando não tinha política de saúde mental para criança. Tínhamos toda a liberdade 
do mundo para fazer o que a gente achava mais pertinente. Vou dizer que foi a pior 
liberdade que poderíamos ter. Isso por que, em termos de política pública, o excesso 
de liberdade dos operadores recai muito rapidamente em privatização, em fazer “o que 
quero” e não o que é necessário, e não o que a população necessita etc. Em política pú-
blica é preciso se aproximar das necessidades das pessoas daquele território onde está 
nosso serviço e fazer algo em nome disso. É estranho montar um serviço por decisão 
apenas dos operadores, ou só em nome do que eles querem fazer. É bom, mesmo que 
incômodo por vezes, ter “alguém” a nos perturbar dizendo: “seu serviço precisa se 
organizar para responder às necessidades do povo ao redor”, “sua responsabilidade é 
maior que seu serviço”, “você precisa fazer o que é necessário e não o que você quer”, 
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e assim por diante. Isso nos incita à mudança, isso nos qualifica. Não adianta ter uma 
ilha de excelência, um serviço público que atende muito bem a clientela que ele decidiu 
sozinho que seria a melhor para atender, mas não responde àquilo que “o público” 
mais necessita. Vai lá, Ricardo

[Ricardo] Ilha da Fantasia, né?

[Antônio] Ricardo, você deu uma olhada no chat, não é? Algumas questões que 
você recolheu, você gostaria de comentar? Não sei se a Júlia consegue colocar para a 
gente.

[Ricardo] A primeira pergunta, inclusive a do Matheus, obrigada Júlia. Pergunta 
do Matheus Modesto: Como pensar a intersetorialidade e a produção de cuidados em 
aprendizes em idade escolar frente à nova PNEE (Decreto 10.502) que produz a insti-
tucionalização a partir da homogeneidade das subjetividades?

[Ricardo] Matheus e todos e todas que nos assistem, na quinta passada ama-
nhecemos com essa notícia devastadora. Vou dizer que já se esperava, já havia um 
movimento. É um movimento que construiu uma suposta nova política de educação 
especial, que eu leio como parte de todo movimento do bolsonarismo. Tem uma gran-
de parceira nossa, amiga nossa, não é Cris?, a Bárbara Andrade, e nós escrevemos um 
artigo sobre a economia política da esperança. Boa parte do movimento de familiares 
de autistas se baseia nessa perspectiva da economia política da esperança, com o mote 
e um dos vários problemas [dessa PNEE], que implica um retrocesso de admitir e valo-
rizar e reconhecer a experiência de escolas especiais, que são segregadoras. Elas podem 
existir como instituições de apoio, mas matrículas devem ser feitas em escolas regulares, 
assim afirma a Convenção do Direitos da Pessoas com Deficiência e ela tem um ponto 
que foi gestada - e que bom te ouvir, Cris - sobre a liberdade de como construímos esse 
campo com uma certa inocência. Boa parte do vetor disso veio de contestação a uma 
certa psicologia e psicanálise culpabilizantes e os paladinos da ciência contra a pseudo-
ciência apresentaram a proposta: “vamos fazer educação inclusiva, perdão, educação 
especial baseado em evidências”. E é basicamente isso que está afirmado agora. Então, 
as pessoas que condenavam a saúde mental, aliás, vou dar um passinho atrás, temos 
muito a trabalhar ainda entre as pontes de um abismo que existe entre política de saú-
de mental e política da pessoa com deficiência e há um abismo grande aí e parte desse 
abismo foi onde se construiu os movimentos de familiares de autistas querendo uma 
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educação inclusiva, reforçando a ideia de clínica-escola para autismo, de um serviço 
mega especializado e um dos discursos foi baseado em evidência, porque não, aquela 
psicanálise é “uma geladeira”, aquilo é culpabilizante, aquilo é pseudociência. Então 
ao olhar isso, podemos ver como não conseguimos construir um diálogo interessante 
com os familiares. Lembro de uma conversa, Cris, que tivemos sobre o trabalho com 
as famílias e que está muito numa pegada dos anos 70, 80 e até 60 talvez; o quanto não 
conseguimos tomar as famílias como protagonistas e querendo ainda reproduzir alguns 
movimentos de ensinar as famílias a cuidar e precisamos olhar nossa parte nisso. Então, 
Matheus, sim esse decreto precisa cair! Amanhã é um dia estratégico, então quem tem 
acesso a algum parlamentar para poder pressioná-lo, e tem vários projetos de decretos 
legislativos para fazer a derrubada desse decreto e isso é fundamental. Senão, será mais 
uma das dezenas de centenas de retrocessos que estamos vivendo. Vamos lá, Cris.

[Cristina] Acho que é isso. Só para destacar, porque estamos chegando ao final 
do nosso tempo, não é, Antônio? É preciso que tenhamos acuidade para ver esse de-
creto. Até anotei aqui, a Resolução de 3 de julho, do CONADE, que autoriza a inter-
nação de adolescentes em comunidades terapêuticas e a Nota Técnica 11, de fevereiro 
de 2019, que institui “a nova política de saúde mental brasileira” - que de nova não tem 
nada -, têm utilizado nos seus textos os termos da atenção psicossocial, só que no sen-
tido contrário ao que defendemos. Falam de intersetorialidade, acolhimento, inclusão, 
utilizando os termos da política mais progressista do Estado, que é, no caso da saúde 
mental, a atenção psicossocial, para defender ações e procedimentos totalmente con-
trários aos princípios da atenção psicossocial. É o uso indevido, usurpado, de noções 
que nos são caras. É preciso ...

[Ricardo] Isso é sequestro, roubo dos termos.

Cristina Ventura: É preciso ler as entrelinhas da proposta. Uma das coisas que 
está nos documentos do governo Bolsonaro é a ideia de que estabeleceremos parcerias. 
Nas comunidades terapêuticas, parceria da atenção básica e educação para os meninos 
terem educação; mas educação dentro de comunidade terapêutica usurpa a educação 
inclusiva. O que esses bolsonaristas querem? Fazer parceria para a atenção básica dar 
laudo, saúde mental dar laudo, e o menino ficar recluso e os donos das comunidades 
ganharem dinheiro do governo, ao modo dos velhos empresários da loucura. Mentes e 
corações ligados, gente. É um exercício que só consegue ter acuidade se for feito como 
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aldeia, precisamos nos ajudar para não escaparmos de uma leitura crítica dessas pro-
postas bolsonaristas. Continuaremos lutando, é isso que quero dizer. O movimento Des-
patologiza é um movimento decisivo nesta luta, importantíssimo, estratégico. Não é 
simples. A sociedade em geral não entende, ela se confunde com o que falamos, porque 
é difícil mesmo, não é uma coisa simples. E pode parecer que estamos contra coisas que 
podem ser entendidas como inovadoras e não são. Também não estamos dizendo que 
tudo o que fizemos era maravilhoso; estávamos começando um processo e ele tinha 
sim impasses e dificuldades, mas precisávamos avançar e não retroceder. Precisávamos 
de muitos para não nos perdemos no caminho, afinal, podemos também dizer que é 
preciso de uma aldeia para fazer atenção psicossocial.

[Antônio] Temos mais uma pergunta aqui. Pergunta de Simone Ivone Sumar: 
“Como avalia o poder judiciário neste processo de intersetorialidade? Trabalho em 
CAPSI, em Palhoça/SC, e a patologização é inerente, busca de mudanças de paradig-
mas.”

Cristina Ventura: Posso responder rapidamente, não responder, mas conversar 
com você, Simone, para dizer o seguinte: Simone, somos nós da atenção psicossocial, 
... até uma vez escrevi um artigo chamado Intersetorialidade Clínica, que está em um livro, 
onde defendi o seguinte: “somos nós que precisamos afirmar e inscrever na cultura esta 
nova criança, esse novo jeito de cuidar. O mandato do judiciário é o mandato tutelar, é 
um mandato público; o nosso mandato é o da clínica ampliada, da atenção psicossocial; 
o da educação é a pedagogia; do CRAS e CREAS é o da proteção; para falar rapida-
mente sobre os diferentes mandatos públicos. O judiciário nunca vai deixar de defender 
a tutela, é o seu mandato. Entretanto, é a criança, ela mesma, quando seu problema 
desafia e, de certa forma, extrapola todos os mandatos, que nos tem permitido dizer: 
“Senhor juiz, pare agora”, “não adianta o senhor mandar internar, o senhor ficar man-
dando fazer e acontecer porque não está dando certo”. Mas para podermos dizer: “não, 
senhor juiz”, nós temos que ter um “sim” para dizer. É “não isso”, mas “sim o quê”? 
Eu creio que nós estávamos começando isso, começando a ter algumas afirmações a 
fazer; é preciso ter CAPSI 24 horas, equipe bem formada, ter rede de apoio, trabalhar 
no território, montar redes colaborativas, senão não irá mudar.

[Ricardo] Eu queria pegar o fio ainda na pergunta da Simone, do desafio mesmo 
e o texto da Cristina é uma grande inspiração nesse sentido. Muitas vezes, os trabalha-
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dores operam o cuidado com medo do Judiciário. E muitas vezes ainda não está muito 
clara a diferença entre Ministério Público, Defensoria e o próprio juiz e agem numa de-
fensiva. Uma vez uma trabalhadora me falou: “eu vou mandar isso para o juiz, porque 
preciso dar uma satisfação para ele”. Eu falei: “você não precisa dar satisfação para ele 
não, se ele me perguntar, eu preciso responder, espera o contrário também” Um pouco 
de sentar e tensionar também. Acho que a Simone falava das mudanças de paradigmas. 
Sim, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência afirma o modelo ampliado 
de deficiência, o modelo psicossocial, vários modelos dos direitos humanos e ainda o 
modelo da capacidade presumida. Muito da conversa do judiciário ainda parte presu-
mindo incapacidade; é uma série de questões difíceis e o quanto ainda vamos precisa-
mos articular e tensionar e às vezes colocamos os gestores em algumas saias justas, mas 
a vida é assim: clínica e gestão não se dissociam.

[Antônio] Acho que a Cristina já falou disso, mas tem essa questão do cuidado 
diante das crescentes privatizações. Questão do Alexandre Gouveia: “Como sustentar 
a intersetorialidade e o cuidado em CAPSI diante das crescentes privatizações?”

[Ricardo] Ia pegar essa questão das privatizações, acabei de falar isso, o quanto 
clínica e gestão não se dissociam, o quanto os trabalhadores têm que estar atentos aos 
termos de referência dessas terceirizações e isso pode fazer toda a diferença. Lógico 
que temos que enfrentar os processos de privatizações, mas quando ele já está posto, o 
mínimo ou redução de danos é olhar como isso é construído, porque precisamos co-
locar em série, uma sequência de medidas de fiscalização, controle e avaliação para que 
o mandato da coisa pública seja vislumbrado. Em Novo Hamburgo, onde eu trabalhei, 
tem um problema gravíssimo: como o judiciário determina a ida de adolescentes para 
um determinado local e a prefeitura simplesmente cumpre o pagamento, ela não tem 
mecanismo sequer de fiscalizar, porque houve uma sentença judicial nesse sentido. En-
tão havia um esforço, a partir de um edital acompanhando isso, de colocar uma série de 
medidas de fiscalização, de regulação, de vigilância sanitária e quando esse processo é 
judicializado passa batido. Então é muito complicado essas privatizações.

[Antônio] Eu vi alguns comentários aqui sobre a precariedade em que a gente 
funcionou durante um período e ainda funciona, ainda mais precário, mas eu queria 
colocar essa ressalva que a Cristina já falou um pouco disso, de avaliarmos o SUS e de 
avaliar os serviços que nunca tiveram investimentos, vamos dizer assim, minimamente 
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necessários para que eles pudessem funcionar. Nunca tivemos um CAPS que pudesse 
funcionar com toda sua potencialidade, com toda sua potencialidade de articulação, de 
criação de espaços, de relação com o entorno, com a comunidade, não tivemos uma 
experiência que tenha funcionado de forma vigorosa, pelo menos não que eu conheça. 
Temos boas experiências e quando isso funciona, percebemos que vai muito bem e eu 
acho que isso deixa, às vezes, para a população, a ideia de que o CAPS não funciona e 
acho que isso é uma coisa importante de desmistificar: aquilo que conseguimos fazer 
e o quanto avançamos e, como a Cristina colocou, a complexidade do CAPS infantil é 
muito maior e a criança já é intersetorial por si, então com a criança já vem toda a co-
munidade e o CAPSI tem de ter muita articulação para trabalhar com tudo isso. Então 
essa foi uma experiência que ainda precisamos vivenciar em sua potencialidade, ela não 
pode ser descartada, pensando nos resultados obtidos em alguns lugares.

[Cristina] Pois é, Antônio, só para te interromper um minuto, acho importantís-
simo isso que você está colocando, a tal da privatização da vida e a patologização a ela 
associada, tem a ver também com uma política de resultados, uma coisa neoliberal, que 
é o seguinte: deu certo ou não? Como assim? Nós mesmos, Ricardo, parceiros, partici-
pamos de um coletivo chamado BENES - nomeado assim pela Cida Moysés, cuja his-
tória é linda e um dia ela conta para todo mundo -, e várias outras pessoas tantas desse 
Brasil afora que somos capazes de fazer a crítica do processo que estávamos vivendo, 
entretanto, é uma crítica para o processo avançar. Já a tal política de resultados faz a 
crítica para o processo se encerrar e voltar todo atrás, então a tal política de resultado 
joga fora a criança junto com água toda da bacia. Dizer hoje que “o CAPSI tem muitos 
problemas”, encontrará em nós concordância. Mas diremos “é verdade, há problemas, 
vamos juntos fazê-lo melhorar, avançar”. Mas as pessoas hoje estão dizendo “CAPSI 
tem problema, então CAPSI não serve”. São visões de mundo, de política, de Estado, 
de humanos, muito diferentes e com consequências muito diferentes também. 

[Ricardo] CAPSI não serve, então, volta ambulatório!

[Cristina] Volta hospício! A nota técnica 11 diz que internar criança em hospital 
psiquiátrico não tem problema, o que é isso, gente?

[Ricardo] Aliás, na nota técnica o único lugar em que ela fala de criança é ali, a 
criança só importa na saúde mental porque ela pode atrapalhar a internação dos adul-
tos. Parece que é isso?!
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[Antônio] Bom, enfim, gente, acho que a discussão foi muito boa, é um assunto 
muito amplo, teria vontade de continuar, trocar nossas experiências; talvez fique para 
uma próxima e eu gostaria de agradecer a presença de vocês e todos que estão nos ou-
vindo. Se vocês quiserem fazer suas considerações finais para encerramos. Nós vamos 
ficando por aqui.

[Ricardo] Eu agradeço de novo o convite a todo o Despatologiza, na pessoa da 
Cida que fez essa convocação, essa provocação para nós, não é fácil em um dia desses. 
Queria novamente reafirmar nossa posição: Nenhum passo atrás, escola especial com 
matrícula nunca mais. Vamos seguir!

[Cristina] Também gostaria de agradecer muito, agradecer ao Despatologiza, à 
Cida e à Cecilia, um beijo enorme. Antônio um prazer estar aqui com você. A conversa 
é longa, é interessantíssima, dá vontade de continuar, teremos outras oportunidades. 
Quero agradecer ao Ricardo, meu amigo de longa data com quem trabalharei por mui-
to tempo nesta vida. Para finalizar, dizer o seguinte: Manicômio nunca mais, Escola 
Especial nunca mais, Retrocesso nunca mais. Sei que o retrocesso está na pauta, na 
agenda do dia, mas lutaremos contra tudo isso até o fim. Quem quiser que nos ature.

[Antônio] Obrigado pelo otimismo, Cristina

[Cristina] É gana!

[Ricardo] Para podermos atravessar a rua!

[Cristina] Se não, nem atravessamos a rua!
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Cuidar das Infâncias em tempos de precariedade
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Convidadas: Gisela Untoiglich, Claudia Mascarenhas 
Mediação: Ilana Katz

Transcrição: Thácio Azevedo Ladeira
Revisão: Rosangela Villar

[Ilana] Boa noite a todos e todas. Sou Ilana Katz e estou aqui recebendo vocês 
nessa casa, com muita alegria; nessa casa que é o Despatologiza. Estou chamando de 
casa porque o Despatologiza nos oferece morada para que a gente possa se engajar 
coletivamente nesse alargamento do mundo que aqui está proposto. Para que a gente 
possa, a partir daqui, encarar os debates que têm se colocado na atualidade e que são 
muito urgentes. A gente tem precisado enfrentar retrocessos absolutamente importan-
tes, que ao patologizarem a vida, produzem experiências violentas de segregação. E 
assim, por esta lógica sectária, encurtam mundos. O Despatologiza, para aqueles que 
estão chegando aqui hoje, é um movimento que se engaja na despatologização da vida 
e que para isso se comprometeu com o enfrentamento da lógica da segregação. Hoje o 
Despatologiza nos recebe para que a gente possa, juntos com a Gisela e a Claudia, cui-
dar das infâncias em tempo de precariedades. Então, nós vamos escutar em ordem, 
a Gisela Untoiglich e a Claudia Mascarenhas. A Gisela é doutora em psicologia na 
Universidade de Buenos Aires, psicanalista, membro fundadora do Forum Infancias3, 
autora e coautora de numerosos textos, entre eles um muito querido para nós: “Na in-
fância os diagnósticos se escrevem com lápis”. E o último livro dela que se chama “As 
promessas não cumpridas da inclusão – práticas desobedientes”. A Gisela é apaixonada 
pelo trabalho interdisciplinar e indisciplinado. Vamos escutá-la primeiro e depois escu-
tamos a Claudia e abrimos para debate, a conversa. Vocês já podem ir enviando as suas 
perguntas no chat. Gisela, muito bem-vinda. Passo a palavra a você.

3  O Forum Infancias é um movimento argentino, interdisciplinar, de luta contra a patologização e medicalização das infâncias 
e adolescências. A semelhança de concepções do Forum Infancias e do Despatologiza alicerça um grande vínculo entre eles, mo-
vimentos co-irmãos.

https://www.youtube.com/watch?v=tZtXmzUr1nw
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[Gisela] Muito obrigada pelo convite, em especial à Cida, à Cecilia, à Ilana e à 
Claudia que vão acompanhar esta conversa e a toda a gente do Despatologiza que está 
aqui na organização e aí trabalhando pela despatologização das vidas. Eu vou começar 
com um trecho de um poema de Colasanti:

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. 
A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter 
outra vista que não seja as janelas ao redor. 
E, porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. 
E porque não olha para fora logo se acostuma a não abrir de todo as 
cortinas. 
E, porque não abre as cortinas, logo se acostuma acender mais cedo a 
luz. 
E, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a 
amplidão. 
A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. 
E, aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja número para os 
mortos. 
E, aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz, 
aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. 
A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a 
pele. 
Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca 
e de baioneta, para poupar o peito. 
A gente se acostuma para poupar a vida que aos poucos se gasta e, que 
gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. 

Este trecho de poema é de [Marina] Colasanti [Eu sei, mas não devia]. 

O cuidar vem do pensar, mas, para mim, cuidar tem a ver com pensar no outro e 
pensar com o outro. 

Gostaria de começar essa apresentação com um mito, o mito de Higino, sobre a 
criação da humanidade, denominado “O homem é o mundo”, escrito no século I antes 
de Cristo; esclarecendo que em diferentes momentos a criadora é denominada Cuida-
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do, Cura ou Preocupação, o que é muito significativo quando se pensa na infância e 
no lugar dos adultos nesses tempos. Um dia Cuidado (ou Cura ou Preocupação) estava 
prestes a atravessar o rio, quando se inspirou ao notar um pedaço de lama. Então, co-
meçou a moldá-lo. Naquele momento Júpiter apareceu. Cuidado pediu a Júpiter que lhe 
concedesse um espírito, a criação, o que ele fez de bom grado. No final, Cuidado queria 
nomear sua criatura, mas Júpiter recusou, a menos que ela a nomeasse em sua home-
nagem. Surgiu uma discussão entre Cuidado e o pai dos Deuses, Júpiter, a qual Tellus/
Terra aderiu porque a criação foi feita de sua matéria. Como já havia três envolvidos 
na disputa, ela solicitou o critério de Saturno, o deus do Tempo. Ele expressou: Como 
Júpiter lhe deu o espírito, ele o receberá de volta após a morte da criatura. A Terra, que 
lhe deu sua materialidade, receberá o corpo após a sua morte. E a Cuidado ou Cura que 
a moldou, a criatura ficará a seu cuidado enquanto ela viver. E finalmente decidiu que 
a criatura chamaria Homo, que vem de humus, a terra fértil. Cuidado tem a ver com a 
disponibilidade. 

Estar disponível para aquele outro mais vulnerável; o que Freud chama desde o 
início de sua obra, de “o estado de desamparo do humano”. Embora isto seja comum à 
espécie devido a sua prematuridade inicial, pois é a espécie que precisa de mais tempo 
para ser cuidado por outro para sobreviver. E também porque precisa de outro que 
garanta a sobrevivência física e psíquica. Nesses tempos de devastação subjetiva, o de-
samparo e a precariedade estão ainda mais presentes, assim como os medos, terrores 
e angústias. O neoliberalismo precisa de sujeitos com medo. O medo torna as pessoas 
mais dóceis e produtivas. O medo de ser o próximo descartado pelo sistema faz com 
que os sujeitos aceitem servir em um trabalho sub-humano. O medo por sua vez nos 
deixa mais sós. O medo despolitiza e faz com que as pessoas acreditem que devam 
salvar a si mesmas. 

Precariedade, etimologicamente vem de pobreza, falta de recursos. Ser pobre é 
o mesmo que falta de recursos? A falta de recursos tem a ver com a responsabilidade 
do Estado em provê-los. A pandemia desvelou uma série de desigualdades crônicas, 
de recursos distribuídos de forma desigual. Pensamos hoje na COVID-19 como um 
acontecimento que nos convoca a reler o mundo. Quem terá o direito de contar essa 
história? A pandemia é um acontecimento sem precedentes na vida de todos e todas. 
Todas as pessoas estão sendo atravessadas por essa situação tão complexa e difícil de 
sustentar para todos. Porém, não afeta a todos nós igualmente. Aqueles que têm casa 
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para morar, trabalho garantido, alimentação, não estão na mesma situação daqueles que 
não têm; portanto o nível da vulnerabilidade e precariedade será completamente dife-
rente dependendo dos recursos materiais e simbólicos e fundamentalmente, das redes 
de apoio disponível. Pandemia significa etimologicamente aquilo que atinge todas as 
pessoas. E hoje, mais do que nunca, vivemos num planeta em que não existem ações 
exclusivamente individuais. Cada ação, de alguma forma, afeta todos nós, como seres 
humanos, que vivemos em comunidade, em relação direta com a natureza. 

Encontramos países onde predomina o neoviralismo, assim fala Jean Luc Nancy, 
filósofo francês, que é uma transcrição em termos de saúde do “neoliberalismo” eco-
nômico e social, que deixa cada um a sua sorte e dita quem se salva e quem morre. Uma 
nova forma de neo-darwinismo no campo da saúde, que limpa os descartáveis: pobres, 
idosos, pessoas com deficiências, enfim, todos aqueles que não são produtivos para o 
sistema. A necropolítica, de que fala Mbembe, dita quais vidas valem o luto e quais nem 
valem a pena entrar nessa lista, ou seja, vidas que não contam. Toda biopolítica torna-se 
necropolítica quando seus critérios desiguais determinam quais corpos estarão sujeitos 
ao risco de morrer e quais serão cuidados com todos os recursos disponíveis. Esse 
contexto cronifica a precariedade; temos que produzir inquietação e não nos acostumar 
com as injustiças, como a morte que nunca espreita todos os sujeitos da mesma forma. 
Embora o vírus possa atingir qualquer pessoa, sabemos que ele encontra na desigual-
dade social condições para atacar com muito mais virulência certas populações. 

Então, não aceitemos os mortos e não nos acostumemos. Não banalizemos as 
mortes, as perdas, os números. Procuramos refletir o que esse momento que vivemos 
nos mostra acerca de nós mesmos. A lente covid nos impele a olhares sensíveis para 
processos que se cronificam no contexto da pandemia. Ainda que todas as vidas sejam 
precárias, conforme fala a Judith Butler, algumas enfrentam mais condições de preca-
riedade. Por quais vidas iremos lutar? Quem conta como humano? A quem atribuímos 
humanidade? A quem afirmamos o direito à proteção da vida? Foucault analisa o poder 
sobre a vida e sobre os corpos, o poder disciplinar que docilizava, moldava e tornava os 
corpos úteis e o biopoder, o direito de fazer viver e de deixar morrer. Mbembe diz: as 
formas novas e únicas de existência social nas quais vastas populações são submetidas 
a condições de vida que lhes conferem o status de mortos vivos. 
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A Necropolítica se renova no contexto da pandemia. A plataforma “Inumeráveis”, 
criada pelo artista Edson Pavoni, tem como objetivo valorizar em forma de registros 
históricos cada uma das vidas perdidas em função da pandemia no Brasil e dar visibi-
lidade a histórias antes invisíveis, dimensão ética da responsabilidade para com cada 
sujeito e para com uma construção do mundo comum. Butler evidencia o problema 
dos enquadramentos seletivos; e nesse sentido, a vida será produzida e reconhecida de 
acordo com normas que a caracterizam como uma vida. Assim, haverá sujeitos que não 
serão reconhecidos como sujeitos e vidas que dificilmente, ou nunca, serão reconheci-
das como vidas. 

A escassez de políticas públicas específicas que deem conta dos contextos que 
estão vivendo essas populações e a insuficiência de dados que mostrem esses sujeitos 
em meio a pandemia de Covid, reflete do fato de o Estado e a maioria dos seus repre-
sentantes não terem interesse de cuidar dessas vidas consideradas como descartáveis 
e assim colaborando com uma produção de corpos que não importam, que não são 
considerados vivos, ou melhor, que não são habitados por uma vida. Pensar a necropo-
lítica é pensar como o Estado exerce o poder político e social, administrando a vida e a 
morte de grupos marginalizados, promovendo assim ainda mais opressões, efetivando 
um projeto de genocídio de grupos já vulnerabilizados. Se é verdade que a pandemia 
nos leva a refletir sobre a precariedade da nossa existência, há um composto que precisa 
ser considerado tanto na destinação dos cuidados quanto na ressignificação das nossas 
relações familiares e comunitárias. 

A pandemia de corona vírus é um espelho das vidas que têm o direito de serem 
cuidadas e aquelas que serão relegadas à própria sorte. Vivenciamos hoje uma pande-
mia que exige o uso de máscara para proteção e, ao mesmo tempo, diz Nabaro Sibas 
Siqueira Andrade, num texto muito bom, chamado “Tira nossas máscaras”: “é neces-
sário arrancar as máscaras que impedem que nossos olhos vejam o que vem sendo cro-
nicamente atualizado, as desigualdades, as exclusões, a ausência de políticas públicas”. 

Ailton Krenak, líder dos povos indígenas do Rio Doce, no texto “O amanhã não 
está à venda” (2020) – e se vocês não leram, leiam! É maravilhoso! - diz: quando os 
engenheiros perguntaram pelo Rio Doce, a sugestão que eu fiz foi de parar todas as 
atividades humanas exercidas sobre o corpo do rio. Eles disseram que é impossível, o 
mundo não pode parar. Mas o mundo parou. Temos uma sub-humanidade vivendo na 
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miséria e isso foi naturalizado. Temos esse vírus respondendo esse pensamento doente 
dos humanos e a forma de vida insustentável que adotamos por livre escolha. A fan-
tástica liberdade que todos reivindicam sem perguntar qual é o preço. Krenak diz que 
o vírus não mata animais, mata os humanos que fomos contra a natureza. Temos que 
abandonar o antropocentrismo; a biodiversidade não precisa de nós. Para combater 
esse vírus temos que ter primeiro cuidado e depois coragem. Alguns governos acham 
que a economia não pode parar. Os humanos estão em risco, qualquer atividade huma-
na pode parar. Não pode parar quando a vida se baseia em meritocracia. Quem adianta 
compromissos como se tudo fosse voltar ao normal vive no passado; o futuro é agora, 
diz ele. Tomara que não voltemos à normalidade, porque se voltarmos é porque não 
valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro. Retomando a ideia de vi-
das precárias de Judith Butler, penso: afinal, o que conta como uma vida? Quais são os 
processos de humanização, desumanização que traz as linhas que definem quais vidas 
serão consideradas vivíveis e quais mortes não poderão ser levantadas publicamente e 
nem mesmo serão entendidas como tal? 

Ao acentuar a precariedade da vida vemos que a vulnerabilidade se encontra dis-
tribuída desigualmente ao redor do mundo, o que faz com que algumas populações 
estejam mais suscetíveis à violência arbitrária do que outras. Então Butler propõe uma 
nova forma de organização política, pensada tendo como princípio o conhecimento 
de uma interdependência inevitável e o apelo da precariedade da vida. Butler pergunta: 
“quem sou eu para você, sem você?” Interdependência inevitável entre as pessoas. 

Ao questionar quem conta como humano e quem é real, Butler expõe uma ideia de 
desrealização, processo pelo qual o outro não é considerado nem vivo nem morto, mas 
num estado interminável, suspenso e sem valor. Quando pensamos na ideia do cuida-
do precisamos instalar o cuidado como conceito central para construir uma pedagogia 
do cuidado, uma clínica do cuidado. O que passa necessariamente pela compreensão 
de cuidado como política, como ética, como rede de apoio em que cuidamos de nós 
e do outro, assim como o outro cuida de nós. Temos que pensar na dimensão ética da 
responsabilidade com cada sujeito para a construção de um mundo comum onde todas 
as crianças têm um lugar. O cuidado como política é um tecido coletivo, plural e, ao 
mesmo tempo singular, que promove o bem viver e as paixões alegres. É um outro dis-
ponível que nos afeta e somos afetados no encontro com o outro. É uma prática vital 
em que ninguém está sozinho porque ninguém é salvo sozinho; que cria subjetividades 
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cuidadosamente interligadas de alteridade; e uma prática respeitosa como os tempos 
de cada um, o que é fundamental na infância. Teremos que redesenhar a trama num 
trabalho plural, cuidadoso e atento da alteridade, deixando questões abertas pois essas 
apontam sempre para o desconhecido, a novidade para nos deixarmos nos prender 
pelo outro e fundamentalmente para a construção coletiva. Gostaria falar de um último 
ponto, dessa questão que está ocorrendo no Brasil sobre a inclusão e a escola especial. 
Sei que a Ilana está trabalhando muito isso e o Despatologiza também. Em tempos em 
que as políticas de inclusão retrocedem, há de se considerar se é possível incluir deixan-
do os alunos fora do convívio comum. Temos que refletir sobre isso porque isso tem a 
ver com o cuidado, a precariedade. 

Precisamos enfatizar o conceito de normalidade como uma construção histórica, 
política, econômica e social. Não se trata de voltar à normalidade porque essa norma-
lidade deixa milhões invisíveis, fora de um sistema que não tem vontade de abrigar a 
todos. Então o decreto que Bolsonaro instituiu é um retrocesso civilizatório: o retor-
no ao ensino especial substitutivo ao ensino comum, um modelo excludente que é do 
início desse século, pode manter a grande maioria dos estudantes apartados dos seus 
colegas e que não promoveu estratégias de ações para o desenvolvimento inclusivo nos 
sistemas de ensino que já haviam sido fortemente implodidos. 

A verdade é que a sociedade, diz a Ilana Katz, tem muito mais experiência em 
segregar, excluir do que incluir. Então nós temos que trabalhar juntos em termos de 
cuidado, para que as instituições sejam garantidoras, pois quem tem que mudar é a ins-
tituição. Por que senão o que vamos aprender com isso como sociedade? Que temos 
que apartar alguns que possuem diferença?

No final, então, pensando a ideia de resistir, e o Despatologiza é um modo de fazer 
resistência, quando colocamos à frente a palavra da criança, assumimos uma posição; 
quando lutamos contra as injustiças, tomamos uma posição; quando falamos que in-
cluir é com todos dentro no mesmo mundo, isso é tomar uma posição. O que significa 
resistir então ao embate neoliberal? Resistir é (re)existir, para [Carlos] Skliar e Giuliano 
[Facundo]. Agora e mais do que nunca, temos que tecer redes de apoio, pensar juntos 
e resistir porque a clínica e a escola podem ser lugares de resistência. Vamos dar passos 
para criar recursos reais e possíveis. Muito obrigada.
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[Ilana] Gisela, muito obrigada pela sua fala tão cuidadosa. Eu fiquei aqui acompa-
nhando atentamente a sua construção e fui me voltando para uma ideia que você sem-
pre traz para as discussões e que acho importante sublinhar, que é esse raciocínio que 
você foi tecendo, que é o lugar de dejeto que é reservado para o laço, para o humano 
na produção neoliberal. O efeito, a produção da necropolítica como que decide quem 
tem direito a vida e quem se deixará morrer. Isso tudo que você constrói desse jeito vai 
me fazendo pensar o quanto a gente é impossibilitado de se relacionar com a infância 
sob a perspectiva da ética do cuidado quando a gente não considera a criança como 
participante do laço social. Ou seja, que tudo isso faz parte da vida das crianças e que 
tudo isso é importante que a gente considere para produzir cuidado na relação com as 
infâncias, com as diversas infâncias, tecidas entre muitas possibilidades de nomeações, 
mas aqui determinadas por você pela produção das desigualdades quando uma pande-
mia é um problema para todos que não têm acesso às mesmas soluções e às mesmas 
práticas de cuidado. 

Então, um outro comentário que eu faria, antes de passar a palavra para a Claudia, 
é que quando você isola esse significante das vidas precárias, a partir do trabalho da 
Judith Butler, você coloca a precariedade para nos fazer uma pergunta que tem urgência 
de ser respondida: o que a gente, como experiência humana, vai produzir como o que 
conta como uma vida? Como a gente vai decidir o que conta como uma vida? E me 
parece que isso tudo que você conta aqui para a gente, nos demanda a produzir uma 
resposta que possa insurgir, que a gente possa enfrentar a necropolitica nessa resposta. 
Por último, agradeço imensamente o seu comentário valioso sobre o enfrentamento 
que temos feito contra o decreto da exclusão. E vou guardando aqui o desejo de te 
ouvir mais, a partir desses comentários e dos que virão das pessoas que estão nos as-
sistindo e vou passar a palavra para a querida Claudia Mascarenhas, que é doutora em 
Psicologia Clínica pela USP, mestre em Filosofia na UNICAMP, psicanalista, diretora 
clínica do Instituto Viva Infância, membro da Rede Nacional Primeira Infância e dirige 
o imperdível, quero dizer, podcast Papo de Criança. Agora a Claudia está participando da 
Coalização Brasileira pela Educação Inclusiva e tem uma fala bastante importante para 
compartilhar conosco. Claudia, estou passando para você.

[Cláudia] Olá. Estou muito contente de estar aqui com vocês e quero agradecer a 
Cida Moyses e a Cecília Collares, e muitíssimo a você Ilana e à colega que estou conhe-
cendo pessoalmente, digamos visualmente, hoje, mas que já conheço de textos. Agra-
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deço a sua fala. E já vou entrar no nosso tema, dizendo que o tema da precariedade 
me fez tomar três ângulos para pensar algumas formas de exclusão. Esses três ângulos, 
para guiar a nossa conversa, vão ser: a naturalização da patologização, a necessidade de 
recorrer ao paradigma do novo e o aumento da barreira entre o cuidador e aquele a ser 
cuidado. Todos esses três ângulos geram formas de exclusão que estão muito intensas. 

Sobre a naturalização da patologização, acredito que a retirada do contexto e das 
circunstâncias da vida corroboram argumentos para a patologização da infância, dado 
que exatamente nessas condições se encobrem as razões da vida cotidiana. Se tem sido 
crescente a transferência de problemas cotidianos da vida para uma causalidade médica 
onde facilmente qualquer incômodo é doença ou qualquer diferença se define como 
um desvio, a própria estrutura de uma sociedade neoliberal se torna viabilizadora dessa 
naturalização. Porém, mesmo que a estrutura seja viabilizadora e não apenas restritora, 
pensar a patologização naturalizada como parte da estrutura atual, isso não retira de 
nós, os indivíduos, a sua responsabilidade. Não exime os profissionais e o que a gente 
está chamando aqui de cuidadores, da sua responsabilidade em como podem estar cola-
borando com essa engrenagem. A mudança desse estado de coisas só pode ser possível 
com atitudes e medidas anti-patologizantes. Eu estou falando aqui a la Silvio Almeida, 
a quem admiro muito. 

Tem-se então dois movimentos que se retroalimentam: um de excluir o normal, o 
que é o singular, tornar de domínio patológico, médico, o que é um problema da vida, 
do cotidiano das pessoas e na segunda volta, o ideal de uma norma padrão de eficacidade, 
viabilizando a naturalização do primeiro movimento, a naturalização dessa via de mão 
dupla e a desimplicação do sujeito, afinal, trata-se de cérebro, de genética, de sistema ner-
voso central, de conhecimento territorialmente do campo médico, biológico, não do 
paciente como pessoa. 

Existem muitas justificativas para que a insistente e estrutural patologização da 
vida aconteça de modo naturalizado e institucionalizado, desde a evidência cientifica 
sobre a comprovação de uma verdade contrapondo causalidades biunívocas, a busca 
de uma racionalização global de argumentos e justificativas, uma dicotomização entre 
o sujeito e o objeto, consequentemente objetificando o sujeito. Para não repetir outra 
falácia, que faz com que tudo fique na mesma, que nada mude, a gente precisa ir ao 
acontecimento, na localidade, localizar esses acontecimentos. 



181

Então eu vou trazer o primeiro fragmento de exclusão: há muitos anos eu trabalhava 
no CAPS aqui em Salvador e havia uma demanda muito grande vinda de creches da 
região. Era um bairro muito populoso, um bairro de cerca de 450 mil habitantes, onde 
havia muitas creches públicas e a gente recebia uma demanda muito grande de crianças 
desde o primeiro ano de vida até os cinco anos, púbico alvo dessas creches. E o CAPS 
estava trasbordando desses encaminhamentos de crianças de um, dois, três anos e a 
gente foi percebendo que essas crianças estavam sendo expulsas das creches. As creches 
não estavam aguentando mais o que essas crianças promoviam lá de desafios para eles. 
Foi aí que tivemos a ideia de fazer um trabalho de ir até essas creches, conversar com 
as diretoras, com as professoras, com todos os cuidadores e dizer que, ao invés de eles 
encaminharem para o CAPS, toda vez que eles tivessem uma preocupação com alguma 
criança nós iriamos lá e passaríamos um tempo no meio delas, observando o que estava 
se passando, para depois a gente falar o que tínhamos visto e o que elas tinham visto 
e nós discutiríamos sobre isso. A ideia era um outro olhar, a partir da frase: “se o seu 
olhar muda, tudo muda”, já usada naquela época. Então fomos chamados por uma cre-
che que tinha uma garotinha de um ano e meio, que passava todos os dias sem comer 
e isso estava preocupando bastante; ela não comia e não interagia e não se relacionava 
com as outras crianças, era muito passiva. Por isso, a creche estava quase dizendo para a 
mãe que não poderiam ficar com essa criança lá. Eu diria, uma tão inédita, ou uma não 
tão inédita expulsão com um ano e meio de idade. 

Então, diante dessa creche que pede ajuda para resolver esse problema, a partir 
desse fragmento, eu proponho aqui que gente faça o exercício de olhar de três formas 
de hipóteses para nossa posição profissional. A gente pode pensar em pelo menos três 
portas de entrada diante dessa problematização trazida por esse desafio da creche. A 
primeira via, que traz o tema da naturalização da patologização, seria a gente pensar que 
a creche poderia imediatamente enviar essa menininha a um pediatra, a uma consulta, 
que fizesse exames para avaliar a razão que estava promovendo a criança não comer e 
não interagir. Que tipo de intervenção poderia vir a partir dessa hipótese de que esse 
problema comportamental de não comer e social de não interagir, tinha esse pano de 
fundo de uma causalidade possivelmente orgânica, biológica e que precisava então ser 
examinada. Essa é uma porta de entrada. O que indicaria também que o saber, o conhe-
cimento, estaria do lado dos profissionais e não necessariamente do lado da família ou 
da mãe que, e não necessariamente, nada teria sido perguntada sobre isso. Então tam-
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bém a culpabilização consequentemente estaria nessas duas recusas: se a mãe recusasse 
essa indicação e a criança em recusar em não olhar e não comer. 

Uma outra possibilidade de intervenção seria a creche pedir uma avaliação do de-
senvolvimento e do psiquismo dessa criança através de escalas, de questionários e de 
testes para que pudessem detectar esses possíveis riscos psíquicos que estariam em jogo 
e que poderiam explicar esses problemas. Aqui também haveria uma busca de hipótese 
de causalidade, mas no caso, supostamente localizada no psiquismo, a ser descoberta, 
desvelada por um teste. Então aqui a culpa também poderia ser da mãe caso ela recu-
sasse ou não concordasse que a filha estaria com possíveis problemas. Isso já embasaria 
a hipótese de uma causalidade psíquica, afinal, se seguirmos esse raciocínio, os filhos 
são apenas consequência de desejos e comportamentos dos pais. 

A gente poderia ter uma terceira via ou mais outras vias. Vou falar pelo menos 
uma outra via, um outro tipo de olhar, uma terceira porta de entrada: marcamos uma 
conversa inicial com a professora, com a diretora e com a mãe e quando a creche expli-
cou a situação a mãe não concordou que a filha estaria precisando de qualquer ajuda. 
Elas não tinham problema algum e concluiu dizendo o seguinte: se a creche tem um 
problema, ela que resolva. Então aproveitamos isso como uma oportunidade e per-
guntamos a ela se ela aceitaria que a gente fizesse um trabalho com a creche para ver 
se a creche lidaria melhor com os problemas que elas estavam tendo, realmente, em 
relação a essa menina de um ano e meio. E eu combinei então com a professora e eu ia 
lá de vez em quando, no horário do lanche, na hora da sopa. Eu ia dando a sopa para 
a menina, enquanto conversava com a professora e também com ela e a menina ia aos 
poucos comendo a sopa e as palavras. Ela começou então a se defender em relação aos 
colegas, a interagir; enfim, depois de pouco tempo as coisas para a creche já estavam 
mais fáceis e a gente chamou a mãe novamente e contamos o que aconteceu e essa mãe 
somente nesse momento relata pra gente que quando essa criança tinha 8 meses, essa 
mãe com duas filhas se encontrava num desespero absoluto, estava sem comer, sem ter 
o que comer, sem ter onde dormir, então preparou três sucos contendo veneno de rato 
e ela planejou matar as suas filhas e se matar depois. E foi o olhar dessa menina de oito 
meses na direção dela que a fez desistir dessa ideia. Ela fez esse relato para gente de 
forma muito emocionada e muito emocionada também eu fiquei, porque na primeira 
visita que ela fez à creche, na nossa conversa, ela tinha tirado fotos e a gente estava lá 
no álbum Kodak que ela tinha feito naquela visita. 
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Eu acho que isso é muito significativo para que possamos ver o lugar que temos 
e a responsabilidade que temos numa situação dessa. E eu quero chamar atenção dos 
meus colegas de que esse trabalho foi feito, tudo foi encaminhado, sem que eu soubesse 
uma linha da história dessa criança. Esse é um primeiro eixo para discutirmos. 

O segundo eixo é: se há novas patologias, então há um novo normal. Nada mais 
incômodo do que o adjetivo “novo” para tratar de situações diferentes ou difíceis. Mes-
mo na mais pretensa exatidão nosográfica, o que parece ser isolado como uma patolo-
gia individual atravessa desafios coletivos, políticos, econômicos, sociais, profissionais. 
Vocês estão cientes disso, mas não custa retomar a partir de um determinado ponto, o 
que é esse novo normal. São proliferações de tecnologias políticas que passam a inves-
tir no corpo, na saúde, nos modos de ser e de viver. Da eugenia do século XIX até a 
atualidade acompanhamos uma grande gama de classificações e não vimos desde então, 
se de fato, isso tem melhorado o estado do que se chamava e até hoje algumas pessoas 
chamam de “doença mental”. Mas de modo claro a gente vê como isso ajuda os inte-
resses mercantilistas e corporativos, além dos políticos e das seguradoras de saúde. 

O problema da inflação e do mercantilismo nos diagnósticos interfere na ação te-
rapêutica sobre eles. E, portanto, não se trata apenas de uma mera especulação teórica, 
ética ou até moral. De que modo eu como profissional colaboro com isso? Como eu 
profissional psi colaboro com isso? Podemos dar garantias de que esses quadros clíni-
cos realmente estão valendo para quê? Para quem? O que faz incentivar profissionais 
a investirem na ideia de novas patologias, novos quadros clínicos ou novas estruturas? 
Seria isso uma estrutura da escravidão dos ideais que, ao invés de serem desinchados, 
terminam por seduzir os profissionais que vão endossando esse caldo classificatório? 
Ao definir novas patologias ou novos normais estamos decididamente colaborando 
com a sociedade onde a saúde se torna também um bem de consumo, assume um valor 
de mercado. 

Essas novas tais coisas, não importa o quê, trazem a necessidade da abertura de 
novos mercados, principalmente no nosso meio; por exemplo, novos testes, novas ava-
liações, para se saber se cumprem ou não com os critérios do novo normal ou do novo 
patológico. Nada mais velho! Aquele profissional que a isso não se submete também 
se afasta da sociedade normal e de certo modo dos meios até de sua subsistência. A 
avaliação é uma palavra que participa de um discurso totalitário onde tudo pode e deve 
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ser avaliado. Tudo é passível de avaliação. Escapulir disso é sair, de certa maneira, de um 
certo jogo social. São as novas palavras de poder. 

O novo normal e as novas patologias merecem novos laudos, novos testes, novas 
avaliações, e como bem afirmam nossas colegas Moysés e Collares, na articulação en-
tre patologização, controle e judicialização da vida, um instrumento é fundamental: os 
laudos. Médicos, psicológicos, fonoaudiológicos, pedagógicos etc., etc. É fundamental 
porque realiza a função de julgamento, de condenação e de sentença. Fundamental por-
que desvela o protagonismo dos profissionais, atuando de modo crítico e quase num 
modo automático, em função de vários fatores, entre os quais devemos destacar a for-
mação tecnificada, regida pelo e para o mercado. Vivemos em uma sociedade fundada 
em uma vida cada mais produtivista e consumista e com ideais de eficácia. 

Segundo fragmento de exclusão: uma criança chega um dia em sua sala de aula, ela 
chega um tempo depois da aula ter começado, uns 10 minutos depois, e faz uma grande 
crise que ninguém consegue acalmá-la. Grita, corre sem parar, se torna inconsolável. 
Vamos então ao exercício das três possíveis portas de entrada, das três possíveis leituras 
de entrada. A gente pode, a partir de um fragmento desse, tão singelo, tão cotidiano, 
indicar ligar para a psiquiatra para aumentar a dose da medicação, porque certamente 
está fraca, porque ela não conseguiu dar conta de uma pequena mudança na rotina em 
ter chegado atrasada. 

Uma segunda possibilidade é que a gente pode também ligar para os pais para 
saber o que pode ter acontecido em casa e que ele estava manifestando como uma 
angústia com o possível ocorrido e que ele estava manifestando com um bom tempo 
de atraso, e que tal manifestação é característica da sua patologia. Então, se já se espera 
isso, já se sabe disso, a decisão é ligar para a família. Possíveis perturbações em proces-
samento auditivo, relações perturbadas com tempo e espaço, comuns e característicos 
da sua patologia. A gente pode pensar uma terceira ou muitas outras possibilidades. 
Então vou falar uma. A gente pode tentar outra porta de entrada. É possível tentar uma 
outra leitura de intervenção, recuperar com ele e com os colegas as diversas leituras do 
que aconteceu ali, do que as pessoas que estavam nessa sala puderam acompanhar e que 
ele não pode expressar de outra maneira. Uma construção depois de um tempo, um 
relato a várias mãos, se chega a essa ideia de que ele entrou na sala, ninguém percebeu, 
a aula já tinha começado e ele ficou rondando pela sala e não encontrou uma cadeira 
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para se sentar. E ninguém havia reparado sobre isso. Ele não encontrou o lugar dele. 
Então, depois que esse relato foi recontado para ele, ele encontrou o seu lugar, ele se 
acalmou e tudo continuou. 

Vou chegar agora no terceiro eixo de trabalho que é a fronteira ou a crescente 
barreira entre o cuidador e aquele que está sendo cuidado. Diante dos efeitos da trans-
ferência de responsabilização da sociedade, do estado, para culpabilização do indivíduo, 
do apertado momento da idealização de padrões de estilos pessoais, de agudas exigên-
cias para o cumprimento de metas, do inchaço ilusório dos termos como “perfeito”, 
“eficaz”, “competente”, temos assistido um grande cansaço, quase que uma desistência 
em se refletir sobre as razões que têm promovido a ideia do cumprir por cumprir. Vol-
temos ao lugar do profissional. 

Segundo [Erik] Porge, um psicanalista que gosto muito: “a ideia de patologia cria 
uma fronteira entre o cuidador e aquele que está sendo cuidado”. Patologia que está 
normalmente do lado do doente, do que vai ser cuidado. Do ponto de vista da psica-
nálise, o cuidador participa do enquadre, ele faz parte do quadro, ele faz parte do en-
quadre através da transferência. Então não existe essa diferenciação entre, dentro desse 
quadro. E desse ponto de vista que estou falando, cada um é normal na sua estrutura. E 
para a psicanálise, segundo a penso, só tem uma possibilidade de o trabalho acontecer: 
se o sujeito desejar mudar algo. Se o sujeito quiser saber mais sobre ele. Não é nem a 
partir de um sintoma, muito menos de uma relação com o que normalmente se chama 
patologia. Não é isso que leva ninguém a fazer psicanálise, nem a Psicanálise vai fazer 
algo sobre isso. A psicanálise nem acredita nisso. 

A Psicanálise se propõe então a fazer com que a pessoa possa falar sobre ela, por-
que ela que sabe. Então, essa crescente barreira que tem acontecido entre aquele que 
sabe, aquele que detém as tecnologias e aquele que não sabe e que, portanto, se encon-
tra numa posição de demandante e de pessoa a ser cuidada, isso fica absolutamente 
poroso aqui. O que faz, então, com que o saber esteja naquele que procura e ele queira 
avançar para saber mais sobre ele. Portanto a ideia de patologia vem também no sentido 
de artificializar essa fronteira entre o cuidador e o ser cuidado, como se tratasse de dois 
lados distintos de estados. 

As pessoas normalmente dizem que de perto ninguém é normal; eu, como sou 
míope, digo que nem de perto nem de longe ninguém é normal. E se quiserem ter uma 
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leitura mais positivada, temos todos a nossa estrutura absolutamente a cada um, única. 
Este fragmento nos faz refletir sobre um fato corriqueiro, absolutamente banal. Temos 
feito muitas lives, muitos encontros virtuais e num último Congresso de que participei, 
eu estive numa roda de conversa com pais, que se chamava “Diálogos com os pais”. 
Entra uma mãe cujo microfone não funcionava, mesmo que tivesse o microfone ativa-
do ela não tinha o som para participar dessa conversa. A partir desse fragmento tam-
bém do cotidiano, vamos fazer três hipóteses de porta de entrada para a leitura de uma 
situação como essa. 

Como a gente colabora com um caminho ou com outro determinado caminho. A 
gente poderia nesse momento pensar numa primeira possibilidade. Após várias tenta-
tivas que essa mãe fez e o equipamento continuava sem funcionar, o coordenador do 
grupo diria a ela que já se foi muito tempo esperando-a tentar resolver, então, para não 
prejudicar a maioria, pediria que ela se retirasse da sala. Aparentemente democrático 
esse coordenador, pois afinal tinha por volta de sete ou oito pais ali na reunião aguar-
dando e “perdendo tempo” no encontro que tinha por objetivo fazer um diálogo com 
esses pais. 

Uma segunda possibilidade de porta de entrada poderia ser que esse coordena-
dor oferecesse a possibilidade de escolha para essa mãe. Apesar de estar sozinha na 
casa dela, ela pode escolher o que fazer. Essa mãe poderia então escolher entre sair da 
reunião, usar o chat ou poderia assistir sem falar nada. Ela teria assim pelo menos três 
escolhas. Usar o chat também daria para ela uma condição muito desigual porque todas 
as pessoas falando num diálogo, quem está no chat perderia o compasso das falas e aca-
baria ficando de fora. 

Ou poderíamos também pensar numa terceira possibilidade como porta de en-
trada, que seria o seguinte: compreender que esse problema não é somente dessa mãe, 
mas de todos os presentes na reunião. Então vamos ver juntos como resolver esse pro-
blema que está aparecendo no computador dessa mãe, mas que é de todos nós. Assim, 
começaram a surgir ideias a partir do coletivo de como resolver esse problema e essa 
mãe adotou a ideia de uma pessoa presente na reunião que foi a seguinte: ela escrevia 
seus comentários numa folha e mostrava na tela. Assim, ela estava na tela junto do gru-
po e poderia se comunicar com todos num tempo relativamente parecido e participar 
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como ela queria participar. E o problema era de todos os presentes. A primeira palavra 
que ela escreveu foi “Obrigada”. 

Então, quero chegar nas minhas considerações finais para dizer que os excessos 
e os déficits promovidos pelo capitalismo, como anuncia Boaventura [Souza Santos], 
entre dissociação da autonomia e subjetividade, contradição do aumento das escolhas e 
diminuição na capacidade das escolhas e as saídas individualistas para pensar responsa-
bilidades globais, têm necessariamente a sua forma de serem pensados num momento 
como esse de pandemia. 

Vou resumir bastante o que escrevi, pois Gisela já falou bastante sobre isso. A 
condição de precariedade não justifica, em nenhuma situação, possíveis arranjos de 
exclusão, possíveis arranjos patologizantes, ou possíveis arranjos de colaboração com 
desigualdades e com injustiças. Definir novos normais certamente aponta para novos 
patológicos. A gente muda apenas o cursor disso. E também, na linha da barreira entre 
cuidador e aquele que vai ser cuidado, a pandemia trouxe a condição de experimen-
tarmos que o cuidador e quem está sendo cuidado estão numa mesma condição, num 
mesmo enquadre, que é o que sempre pensa a psicanálise. E o que têm essas crianças 
com isso? 

As crianças estão tendo saudades, estão ansiosas, muitas delas, algumas delas estão 
sofrendo, estão mudando vários hábitos, se sentem atrapalhando algumas vezes, se sen-
tem culpadas muitas vezes. E isso mesmo em diversas situações, como a gente tem no 
Papo de Criança, em diversas comunidades, em diversas populações, cada uma com sua 
especificidade, com sua leitura, mas é claro que nessa pandemia todas estão passando 
por uma situação muito delicada. Então é por isso que contextualizar e considerar as 
circunstâncias de vida são tão fundamentais, isso precisa habitar o nosso cotidiano, a 
nossa forma de olhar. 

Eu vou resumir aqui. Como então é possível ajudar a refazer este caminho? Como 
é então possível ajudar a refazer esse caminho? Quando comecei a escrever este tra-
balho, tomei emprestada uma pergunta muito aguda que Biancha Angelucci fez, numa 
live que ela participou aqui no Despatologiza. Ela convocou todos nós psicólogos, e eu 
acrescentaria psicanalistas, de que modo estamos contribuindo para essas exclusões? É 
por isso que eu trouxe esses fragmentos tão práticos, simples e tão cotidianos. Então, 
como refazer esse caminho? Primeiro se interrogando: o que eu tenho com isso? De 
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que modo eu estou incluído nesse quadro e contribuindo com ele? No caso específico 
da psicanálise, eu queria dizer que trabalho junto com outros psicanalistas para que a 
gente consiga finalmente romper com uma tradição psiquiátrica grande dentro da Psi-
canálise, que ainda usam a nosografia, que é psiquiátrica. Não temos nenhuma neces-
sidade disso. 

Eu queria então finalizar dizendo que, a partir da potência da escuta, o que elenca 
Boaventura, entre o desejável e o possível, da consciência do excesso, não desejar tudo 
que é possível só porque é possível, à consciência do déficit, aprender a desejar também 
o que for impossível, ou seja, aprender a sonhar e assim formular novas necessidades 
radicais. Acredito que podemos tomar as crianças como arquipélagos de racionalidades 
locais, nem mínimas nem máximas, mas como falas e escutas potentes que, não toman-
do lugar dos adultos, não do lugar dos adultos, possam se queixar e brincar, fantasiar e 
reclamar, se chatear e se alegrar. Importa o que as crianças falam delas mesmas. No ato 
de escutar as crianças, não para satisfazer suas vontades irracionalmente globais acom-
panhando os adultos, mas para combatê-las – é por isso que a gente escuta as crianças. 
Na busca de soluções locais, caso a caso, como otimistamente apontou Boaventura em 
algumas situações. Parafraseando um menininho de quatro anos que me disse: “Cláu-
dia, será que os deuses vão dar uma segunda chance para os meus avós?”, eu pergunto: 
vamos tentar uma segunda chance para nós todos? E eu termino aqui a minha fala, 
agradecendo muitíssimo esse lugar de resistência, como disse a colega Gisela.

[Ilana] Uau! Eu queria agradecer muito sinceramente a sua fala e em especial a 
sua frase na produção do Viva Infância: Se você muda, tudo muda. E acho que essa sua 
fala, para mim, tem o efeito de fazer girar o pescoço, sabe? Entre tantas coisas funda-
mentais e importantes que você disse, aqui desse lugar que compartilho com você no 
laço como psicanalista, queria dizer que me faz muito barulho e acho muito importante 
que a gente se deixe girar o pescoço nesse movimento que você propõe quando diz de 
uma suposta leitura psicológica e nos apresenta a esta suposta leitura de subjetividades, 
digamos assim, como um exercício de poder e que tem o efeito de segregação, que são 
também patologizantes. Então, quando você diz que é preciso que a gente se pergunte 
sobre essas hipóteses do filho como consequência demarcada e única do desejo dos 
pais, quando você nos convida a retomar o lugar da sobredeterminação simbólica na 
experiência da criança, quando você nos convida e nos pergunta se a gente vai mesmo 
sempre ler a crise, a angústia de uma criança a partir das determinações de um quadro 
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psicopatológico, acho essa girada de pescoço, na linha de fazer mudar o olhar, algo que 
nos importa e que a gente precisa, de verdade, importar para o interior das nossas prá-
ticas, como você faz quando propõe pelo menos esses três modos de pensar essas três 
situações da nossa experiência da vida. 

Então, acho que essa leitura que você faz é um convite para que a gente mude o 
olhar sobre nosso fazer e isto tem um valor de convocação inestimável com a urgência 
do tempo que a gente vive. Acho que vão se aproximando as falas de vocês a partir 
de uma compreensão, de uma leitura do tempo que a gente vive e dos efeitos desse 
tipo de gestão do sofrimento que o neoliberalismo propõe e os seus incrementos pela 
via da necropolítica. E essa proposta que a Claudia nomeia, mas que também se faz 
presente ali na fala da Gisela por uma outra via, eu chego lá, que é como a patologia, a 
compreensão, a leitura da vida pela experiência da patologização, artificializa a fronteira 
entre quem é cuidado e o seu cuidador. Gisela falou disso também e retorno aqui para 
transmitir para vocês as questões, que estão no nosso chat, dos nossos colegas que estão 
todos encantados com as falas de vocês duas. Todos agradecidos, enfim tem muitos 
comentários. Eu diria que essa pergunta que a Claudia recolhe da Biancha Angelucci, 
colega de nós todas aqui, que de alguma forma nos enlaça, o trabalho da Biancha foi-
-nos apresentando umas às outras... O que que cada um de nós tem a ver com isso? No 
enfrentamento dessa precariedade que se manifesta por todas essas práticas que são 
segregadoras, que produzem segregação. 

Então, feito esse meu primeiro comentário, eu vou seguir com as perguntas que 
estão no chat. Tem uma pergunta aqui que vem do Aureliano Lopes: “ A pandemia no 
geral tem impossibilitado a convivência das crianças na escola. O que vocês têm visto 
deste ‘novo normal’ em termos de processos de patologização da infância que tinha 
um foco na escola?” Acho que ele nos pergunta sobre o que vocês têm pensado sobre 
a relação da criança com a escola em tempos de pandemia.

[Claudia] Eu pensei numa primeira aproximação com o que o colega está falando 
e quero levar mais uma vez para essa via desse certo borramento, dessa certa porosidade 
que ficamos nós todos, de uma experimentação que trouxe a realidade que eu acredito 
que sempre é, mas a pandemia agudizou isto; ou seja, as escolas também estão nesse 
quadro. As pessoas que trabalham nas escolas também estão nesse quadro de pande-
mia. Elas também compõem isso, como as crianças, as famílias, como os profissionais. 
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Então, quero dizer que eu vejo que para que possamos apreender esse momento, é essa 
ideia que eu apreendo da psicanálise: o analista e o paciente estão no mesmo quadro. A 
pandemia trouxe para a gente essa noção de que a escola também está nesse quadro, os 
profissionais da escola também estão aí, as crianças e as famílias, ou seja, todos junto. E 
eu acho que isso é importante para que possamos pensar que essas pequenas soluções, 
essas soluções locais precisam ser vistas e tomadas nesse ponto em que todos estão no 
quadro. Juntos é que poderia ser bem melhor, construir essas saídas para essa questão. 
Eu sei que a pergunta dele foi mais abrangente do que eu respondi, mas queria puxar 
mais para esse lado. Gisela, se você quiser complementar, falar de outro ângulo, enfim.

[Gisela] Sim. Penso que temos de questionar normalidade. Eu não gosto do con-
ceito de novo normal, com aspas ou sem aspas, eu não gosto dele. Alicia Stolkiner, aqui 
da Argentina, fala de novo cotidiano, a nova cotidianidade. Eu gosto mais... temos de 
pensar em novas cotidianidades que produzem desafios; mas novo normal, com aspas e 
sem aspas é a mesma coisa, porque fica no centro a normalidade. Então, você trouxe a 
pergunta, como colaboram os profissionais com os dispositivos de normalização, então 
o primeiro modo de colaborar é falar do novo normal fazendo uma crítica sobre isso. 

A primeira colaboração como profissionais da saúde é trocar essa fala, falar das 
novas cotidianidades, os novos desafios. E a outra questão que me parece muito impor-
tante, é que não podemos falar de escola, não podemos falar de criança. Nós falamos de 
crianças, de escolas, de famílias, de cuidadores, sempre no plural, porque não é a mesma 
coisa a escola zoom, a escola whatsapp, a escola pdf e a escola que está fechada, fechada 
mesmo, porque as crianças ficaram fora. Então, temos muitas escolas neste momento, 
funcionando e algumas que não estão funcionando. Temos muitas crianças dentro das 
escolas e muitas crianças que estão fora, que ficaram fora. Esta é uma preocupação que 
tenho muito forte. Então temos que pensar na pluralidade de escolas, de famílias, de 
crianças, e para falar nesta pluralidade, concordo com você, temos de recuperar a voz 
das crianças. 

As crianças que estão na escola de zoom - mas tem um monte de crianças que não 
está na escola -, muitas crianças que estão na escola zoom estão mutadas. Então, temos 
de pensar na questão de crianças mutadas, porque uma coisa é que eu me silencie agora 
para você falar, e outra é a criança entrar na aula e estar mutada e fica mutada o tempo 
todo porque a professora está falando, terminou a fala, fechou. Fim. Então eu acho 
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muito importante revisar esta questão da criança mutada. O que mais a criança precisa 
nestes dias é falar, falar com os outros, escutar as outras crianças passando por situa-
ções parecidas ou diferentes, escutar a outra criança. 

Fizemos o exercício de gravar áudios de crianças falando sobre como elas estão 
vivendo a pandemia e as fizemos escutar outras crianças sobre esta questão e eles co-
meçaram a falar: “Ah! Tem uma criança com quem acontece a mesma coisa. Então não 
estou só nisso.” Eu acho muito importante dar espaço à palavra, à conversa e ao jogo. 
As crianças não estão jogando juntas, porque cada uma está isolada, e a escola que ti-
nha o recreio, não tem o recreio, só tem o pior da escola. É a escola da tarefa. Então, 
nós temos de recuperar a conversa, o jogo e aí que a gente vai despatologizar a vida, a 
escola. É isso! 

Tem uma pergunta da Rosangela, mas não consegui ler.

[Ilana] Tem um comentário importante aqui da Rosangela Villar, que retoma a 
questão de como estamos contribuindo para as exclusões. Que é fundamental a todo 
tempo avaliarmos nossas práticas, mudar o que for necessário para vivermos a inclusão 
e o respeito. E nesse sentido, com a ideia de que a gente inclua as crianças nesse debate, 
na condição de cidadã. Isso me parece absolutamente relevante, que a gente escute as 
crianças, as infâncias, as escolas, os educadores, sempre no plural, na direção de que 
possamos manter aberta a diversidade da experiência. 

Recente, foi lançado um Manifesto importante e que eu posso compartilhar com 
vocês aqui pelo chat, que se chama: Manifesto Ocupar Escolas, Proteger Pessoas e Recriar a 
Educação. Acho que vale a pena ler, mas tem dois pontos que eu sublinharia desse mani-
festo. O primeiro é que as soluções precisam ser territorializadas; que cada contingência 
requer, a esta altura, uma solução; e que nenhuma delas vai contra, que territorializar 
uma discussão não está em oposição à ideia de que a escola é para todos; mas para que 
ela seja para todos, as saídas precisam ser territorializadas. E o outro aspecto que acho 
fundamental, é isso que Gisela comentou em vários momentos de sua fala, de que a 
gente que achou que nunca podia parar, parou e que então, estamos diante de uma 
oportunidade, tão pontuada também pela Claudia em sua fala, de recriar, de repensar 
as nossas práticas. 
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Então, não precisamos fazer uma simples volta às aulas. A gente precisa repensar 
a escola, repensar os espaços escolares e como cada um dos atores participa do espaço 
escolar. 

[Claudia] Eu acrescentaria, Ilana, na territorialização, que ela aconteça, mas de 
modo que não venha com o ideal de globalização; que esta é a segunda volta fundamen-
tal. É local, sem a idealização de que isso vai se tornar globalizado, mas compartilhado 
assim por todos que ali estejam. 

Esta é uma segunda volta bem importante, que acho que a gente tem aprendido 
com as crianças a relação com o tempo, e a relação como uma coisa muito preciosa 
para todos, mas que elas verbalizam de uma forma incrível, o gostar de estar junto. 
No início da pandemia, de modo geral, tanto com o Papo de Criança, quanto como o 
Instituto Viva Infância, e com outras práticas que tenho em outros lugares, o início da 
pandemia foi uma possibilidade de estar juntos, de estar mais em casa. Depois foi fican-
do muito complicadao, pois a relação com o tempo é de uma distância muito grande. 
Então “nunca vai acabar”, “nunca vai chegar”, “nunca vou de novo”, eu não sei mais 
onde estão as coisas da minha cidade, não vejo mais onde estão as coisas, estou perdida 
na minha cidade, porque eu não passo mais pelos lugares por onde passava... isto tem 
acontecido agora de uma forma muito contundente, de se perder um pouco no tempo 
e no espaço, porque é muito tempo para localizar onde estão os lugares que ia, as ruas 
que passava, a escola que frequentava, ou o trabalho, ou a ajuda que fazia com o pai 
ali; enfim, nessas situações, como recuperar isso para uma criança tem sido difícil. A 
ideia dessa recuperação é importante, dica para quem está com as crianças em casa. É 
fundamental isso agora. Que mais?

[Ilana] Estava pensando o quanto a fala de vocês nos permite lembrar uma be-
líssima lição dos nossos tempos de quarentena de novo, para quando a gente pode 
escutar a experiência que é: nenhum adulto pode ser, por melhor e mais profunda que 
seja a nossa relação com nossa infância e com a nossa experiência de ter sido crian-
ça, que nenhum adulto ocupa o lugar de uma outra criança para uma criança. E esses 
acontecimentos que se dão na fratria, na relação entre os pares, esse compartilhar que 
o brincar de uma criança com outra, que o inventar de uma criança com outra produz, 
isto faz falta e isto constrói modos de sofrimento que estão presentes agora. Não à toa 
a Gisela, na fala dela, foi apontando: faz falta o jogo, faz falta estar junto, faz falta o 
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intervalo. Isto é algo que as crianças estão dizendo para a gente. Me lembro da palavra 
do Lacan, mas enfim, elas estão querendo se imundar um pouquinho, porque ainda que 
a gente possa ser ótimas companhias, o que uma criança pode com a outra, diante de 
seus modos de registro da experiência, de lida com a experiência, nós não podemos de 
nosso lugar de adultos. 

[Claudia] Quero chamar a atenção sobre essa coisa que a gente tem falado bastan-
te, sobre escutar as crianças. Eu gosto de fazer um complemento: de escutar as crianças 
como criança. Como elas são. De escutar esse ponto de vista, para a gente poder se 
surpreender com a girada de pescoço, usando a expressão que Ilana trouxe, para a gente 
poder se surpreender, quando levamos uma coisa totalmente pronta para elas e chega 
um garoto e fala assim: “Mas eu não gosto de live. Como assim, você não gosta de live? 
Não, eu não gosto de live. Mas o que acontece numa live? Numa live é assim: quando a 
gente fala, todo mundo olha para a gente.” Aí você pergunta: “mas quando você está na 
sua sala, quando você fala, todo mundo não olha para você? Não. Está todo mundo ba-
gunçando, outro não está prestando atenção, outro está virado de costas. Não é assim, 
não, e numa live todo mundo olha na hora que a gente fala e eu não quero fazer isso.” 
Eu nunca tinha pensado nisso: realmente, numa live, lá na sala de aula de live, quando 
um fala é muito diferente a presença do outro para este que está falando. Muito dife-
rente. Para algumas crianças é preciso respeitar que isso pode se tornar insuportável.

[Gisela] É muito cansativo para as crianças estarem sendo olhadas pelos adultos 
o tempo todo. Os pais estão em casa o tempo todo olhando, os docentes estão olhando 
o tempo todo para ele na aula; então, eles estão o tempo todo sendo olhados por um 
adulto. Eu acho que é cansativo para eles. Ele precisa de intimidade, precisa do olhar de 
um par, de um garoto, uma garota, não de um adulto que está olhando o que ele está 
fazendo. E quando as crianças saem na rua agora, a rua é muito mais perigosa do que 
estar dento de casa, a rua é mais difícil do que estar dentro de casa; a criança não pode 
pegar isto, não pode pegar aquilo, não pode ir para lá e para cá. É difícil para a criança, 
viver o tempo todo num panóptico, onde se olha para ela o tempo todo. Acho que te-
mos de ajudar as crianças a construírem espaços de intimidade, de diferença, de estar 
sozinhos, de estar de algum modo com outras crianças, mas sem um adulto olhando, 
escutando, o tempo todo, o que ele está fazendo. Se escutar a criança quando ela quer 
falar, mas não ficar o tempo todo ouvindo o que a criança fala, faz... Acho que a parte 
mais difícil dessa quarentena é para as crianças.
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[Claudia] Eu tenho uma situação Gisela, que não sei como está ai para vocês, mas 
para a gente há um prolongamento quase que uniforme dessa pandemia, diferente de 
outros países que “abre e fecha”. Essa uniformidade no tempo tem dado uma condição 
muito mais sofrida para as crianças, que tem uma relação com o tempo muito diferente 
do adulto. E essa perspectiva desses adultos. que são seus cuidadores, responsáveis por 
uma organização adulta da vida, eles não sabem nada sobre essa previsão. Acho que 
isso tem trazido uma contundência muito significativa para as crianças sobre esse tem-
po que não para. Sobre esse tempo que não muda. Sobre essa condição que continua 
a mesma. Toda semana é a mesma, todo dia é o mesmo e no outro dia vai continuar e 
não tem um adulto que possa dizer para ela: “Olha! Vamos pensar. Quando chegar seu 
aniversário, ou quem sabe, quando chegar o Natal, ...” ninguém pode dizer nada disso. 
Então, é uma condição de muito descentramento do lugar da criança e do lugar do 
adulto nisso também, do que a criança espera do adulto e do que esse adulto poderia 
oferecer a uma criança e que nesse momento não pode. Está muito difícil esta parte 
também.

[Ilana] Minhas amigas, a gente vai se aproximando do limite da nossa live, mui-
to embora todos nós temos muitos amigos, inclusive no chat, pessoas com as quais a 
gente gosta muito de conversar, que fazem parte de nossas conversas cotidianas, mas 
vamos precisar encerrar. Então, eu convido vocês às considerações finais e aproveito 
aqui para agradecer, muito, de verdade, essa oportunidade de ter estado aqui escutando 
entre vocês. Agradeço, Gisela, a sua fala de um lugar estrangeiro e ao mesmo tempo, 
tão próximo, tão acolhedor, tão hospitaleiro, do que pode ser as nossas questões desse 
momento muito específico do Brasil. Agradeço muito à Claudia e a girada de pescoço 
da vez. Agradeço em nosso nome, Cida, Cecilia, Júlia, Antonio e a todos os colegas do 
Despatologiza por serem casa e um lugar a partir do qual a gente se enlaça e se põe a 
resistir, reexistir como disse a Gisela. Então aqui fica meu muito sincero agradecimento 
a vocês duas e passo as palavras para as considerações finais.

[Claudia] Eu agradeço muito estar com vocês duas, Ilana e Gisela. Foi realmente 
muito acolhedor. Agradeço a Cida e Cecília, Julia e Antonio que estão fazendo com que 
tudo funcione dessa maneira. Todo mundo que participou e, talvez de tudo o que eu 
tenha falado, o que eu gostaria de sublinhar é que, falando até a partir do tempo que as 
crianças nos interrogam, o tempo é agora, ou seja, o tempo é do nosso cotidiano, do 
nosso dia a dia, e quando a gente fala em institucionalização, quando falamos em tornar 
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todas essas exclusões tão naturalizadas, é no cotidiano, é no dia a dia, é nas pequenas 
ações, nos pequenos olhares, são nossas pequenas decisões ali no nosso dia a dia, e mui-
to bem disse, como diz Emmi Pikler , o diabo mora nos detalhes. Por isso quis trazer 
experiências muito cotidianas, e a gente tem as mais cotidianas ainda sobre como po-
dem se apresentar as nossas encruzilhadas diárias de exclusões e como podemos, como 
profissional, estar contribuindo para isso. Era essa minha consideração final. 

[Gisela] Eu quero agradecer, e vou tomar umas palavras da Cida, quando elas 
estiveram a última vez em Buenos Aires e falaram: “Não! A gente não tem que desespe-
rar, porque conseguimos uma vez e vamos voltar a conseguir.” E sempre que penso no 
Brasil, penso nesse tempo, um tempo muito difícil, nós já vivemos alguma coisa pareci-
da, e a sensação é que temos de resistir, temos de responder, temos de resistir, o tempo 
todo tem uma bomba nova que a gente tem de responder. Acho que esses encontros, a 
possibilidade de pensar juntos, a possibilidade de fazer resistência, essas situações pos-
sibilitam a resistência real, o tempo todo procurar pensar com outros, não pensar só, 
porque eu falava isto no começo: o neoliberalismo faz com que acreditemos que temos 
de nos salvar sozinhos e que o problema é de cada um. Acho que se podemos colocar 
a situação de que o problema é de todos, como você colocou, que o problema dessa 
mãe é problema nosso, então, temos de ficar juntos para enfrentar essa situação e que 
é com pequenas coisas, como fala Carlos Skliar, com gestos mínimos, que vamos fazer 
pequenas mudanças, porque a grande mudança não dá agora para fazer ... vai fazendo 
pequenas mudanças, que mudam para um e aí mudam para outros. Vamos fazendo 
juntos.

[Ilana] Aqui a gente se despede, muito agradecidas, torcendo por um próximo 
encontro em que a gente possa seguir nessa trilha do construir juntos, nos passos pos-
síveis da vez. Muito obrigada ao Despatologiza e aos que estiveram conosco aqui.
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Racismo, sofrimento e patologização

Realizada em: 05/11/2020
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qQBIUKX94nk

Convidados: Rachel Gouveia Passos e Emiliano David Camargo 
Mediação: Célia Zenaide

Transcrição: Julia Gomes
Revisão: Rosangela Villar 

[Célia] Olá, boa noite. Sou Célia Zenaide. Atualmente estou conselheira no Con-
selho Federal de Psicologia e estamos aqui para mais um momento de lives do Des-
patologiza e este momento é muito importante para nós. É muito importante porque 
novembro marca dois grandes momentos, pelo menos para mim que sou da cidade de 
Campinas, que é a Lei do enfrentamento à medicalização da vida. Também, no mesmo 
dia 11 de novembro, há uma lei do estado de São Paulo, de mesmo teor. Para nós do 
movimento Despatologiza, essas leis são muito importantes e precisamos falar que não 
é só com medicamentos que a gente patologiza as vidas, como falaremos aqui nessa 
noite. Essas leis são marcos de um movimento muito importante e de vitórias em al-
guns lugares. Daí abrirmos o mês de novembro com esta atividade, mas o mês inteiro 
de novembro estará repleto de outras atividades também. 

Então, convidamos todes para acompanhar as redes sociais do movimento Despa-
tologiza onde estaremos anunciando as próximas atividades. Queria falar também que 
esta live marca o mês da Consciência Negra, muito caro e importante para nós. Dou 
início a live “Racismo, Sofrimento e Patologização” com duas pessoas muito queridas: 
o Emiliano, que é um amigo e espero ser amiga da Rachel também. A Rachel conheço 
aí das leituras, de assistir as lives e algumas atividades também. O Emiliano vai falar pri-
meiro, depois a Rachel e vamos dialogando. Vou começar a apresentação pela Rachel 
Gouveia, professora da UERJ e coordenadora do Projeto de Pesquisa e Extensão Luta 
Manicomial e Feminismo. O Emiliano David Camargo, do Instituto Sedes Sapientiae, é 
integrante do Instituto Amma Psique e Negritude. Então agora nós vamos dialogar um 
pouquinho com Emiliano e depois eu passarei para Rachel. Desejo a todos uma ótima 

https://www.youtube.com/watch?v=qQBIUKX94nk
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atividade e vocês podem também mandar comentários ou perguntas pelo chat, no final 
nós vamos dialogar com elas.

[Emiliano] Boa noite a todes. Quero agradecer imensamente às pessoas que estão 
nos assistindo, mas também a quem organizou este importante debate, esta importante 
live que despatologiza a dimensão racial no Brasil. Acho que esse é o mote principal 
desta conversa. Mas, para isso, agradeço à Cida Moysés, à Júlia Batista, à amiga Célia 
Zenaide e à professora Rachel Gouveia, pois é uma alegria dividir este espaço contigo. 

Dou início à minha fala pensando justamente que a psicopatologização do negro, 
da negra, é histórica. A psicopatologização da população negra se deu historicamente 
no Brasil através de um colonialismo. Fanon já apontava para o fato de que esta era 
ferramenta colonial, e, no Brasil, não foi diferente. Contudo, é no século XIX que há 
a tentativa de dar algum atributo supostamente científico para essa psicopatologização 
que, até então, estava carregada apenas do colonialismo e de uma dimensão moral e 
escravagista que tornava e visava fazer, de negros e negras, peças. Mas, no século XIX, 
os campos psis, a psiquiatria, a neurologia, a psicologia e até mesmo a psicanálise, foram 
colaborando para que a criação ou a ratificação do “crioulo doido” e da “nega maluca” 
se estabelecesse com força no Brasil. Então, uma suposta pseudociência foi ganhando 
lastro. 

De 1870 a 1930, esta incorporou ideias daquilo que se considerou como o “espetá-
culo das raças”, como o aponta Lilia Moritz Schwarcz, em 1993. No campo da psiquia-
tria foi assim e – se pensarmos na divisão que é feita hoje – no campo da saúde mental 
relacionada ao álcool e a outras drogas, não foi diferente. Neste campo, em 1830, no 
contexto do Primeiro Império na Cidade do Rio de Janeiro, talvez até anteriormente a 
ele, antes mesmo do século XIX, houve a primeira lei proibicionista no Brasil: A “Lei 
do Pito do Pango”4. Vou repetir: a “Lei do Pito do Pango”. Lei que, não à toa, é insti-
tuída na Cidade do Rio de Janeiro, porque era o momento em que essa cidade abrigava, 
se não a maior, uma das maiores populações escravizadas pretas de que se tinha notícia. 
Então, as teorias eugenistas da época acabavam associando o uso da maconha às classes 
mais baixas e aos negros e negras. Era um período em que um aparato depreciativo e 

4  Nota dos organizadores: Em 1830, a maconha foi criminalizada pela primeira vez no mundo no Rio de Janeiro, em um 
nítido ato de racismo, por uma lei que estipulava três dias de cadeia para escravizados que fossem pegos consumindo a erva, 
enquanto os vendedores brancos e livres eram penalizados apenas por uma multa. Na época, pango, diamba, liamba, fumo de 
Angola, veneno africano, eram outros nomes atribuídos maconha.
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estigmatizante tomava a cultura dita negra, diaspórica, como um todo. Dessa forma, a 
maconha estava presente nos ritos de religiões afro-brasileiras, das religiões afro-dias-
póricas, de ritos do candomblé, da Umbanda, da Quimbanda. E, naquela época, a ques-
tão obviamente nunca foi, e nem agora é, a maconha como entorpecente em si, mas o 
proibicionismo de um tipo de vida, da liberdade de um povo. 

O Pito do Pango inaugura uma lógica proibicionista para a população negra, sendo 
possível ver até hoje os resquícios dessa lógica sendo reeditada ano a ano, de tempo em 
tempo. Mas por que estou chamando atenção a isso? A vinculação entre macumbeiro 
e maconheiro é histórica no Brasil, ela vem de um tempo, insisto, em que a população 
negra, a cultura negra e o modo de vida negro estavam sendo criminalizados e proibi-
dos. Assim aconteceu com o samba, com o Candomblé, com outras religiões de matriz 
africana, com a capoeira, com o coco, dentre outras manifestações culturais e religiosas 
da população negra. Pensando nessas relações, estou apontando isso para mostrar que 
a base do proibicionismo é o colonialismo; a base da criação e da manutenção do que 
compõe o nosso imaginário social do “crioulo doido” e da “nega maluca” é o colo-
nialismo. Este tem base pseudocientífica no século XIX, dentro do qual, no campo de 
álcool e drogas, sofisticada e moralmente, discutia-se, com base eugenista, vícios ele-
gantes e vícios deselegantes. 

A partir dessa lógica, foi criada a lei de número 4294, mais especificamente datada 
de 14 de julho de 1921, indicando que as drogas usadas pelas elites, pela elite branca 
brasileira, seriam consideradas vícios elegantes, e as drogas consumidas pela população 
pobre e negra, consideradas vícios deselegantes. Nesse momento, tinha-se a ideia da 
Belle Époque carioca e paulistana, associada a um grupo de pensadores e artistas. Então, 
na época, a cocaína era considerada um dos vícios sociais elegantes, assim como o vi-
nho e a cerveja. Contudo, as substâncias que estavam mais próximas dos negros e dos 
pobres eram consideradas vícios sociais deselegantes. Dessa forma, a chamada aguar-
dente ou pinga, que hoje gourmetizadamente chamam de cachaça, eram vistas como vícios 
deselegantes e correspondiam a um sinal de degradação do negro, da negra e da popu-
lação brasileira. O mesmo ocorre com o fumo de rolo, o fumo de palha, dentre outros 
elementos que estavam próximos dessa herança dos canaviais, das heranças canavieiras 
e do escravagismo brasileiro. Isso indica que a patologização da população negra não é 
uma discussão recente, não é uma discussão de agora. 
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Ressalto tudo isso pois, para fazer essa discussão, aqui no Despatologiza, precisa-
mos olhar para trás, depararmo-nos com um atributo histórico, com o colonialismo e, 
em especial, com o imperialismo e com as marcas deixadas pelo século XIX. Fiz esse 
recorte muito rápido de um período histórico e poderia debruçar-me muito mais sobre 
esses períodos, mas, devido ao tempo, vou dar um salto e dizer que, na contemporanei-
dade, no meu entendimento, a psicopatologização do negro traz um outro risco, que é 
justamente uma essencialização do particular, um risco do que eu tenho chamado de um 
transtorno específico da população negra. Risco, como às vezes já ouso falar, da ideia de que 
o negro sofre do transtorno promovido pelo racismo. Essas ideias me deixam bastante 
preocupado, e não estou dizendo que não haja sofrimento psíquico em torno do racis-
mo. Contudo, na minha opinião, precisamos ser bastante rigorosos com esse processo, 
senão poderemos mais uma vez cair numa cilada patologizante. Dessa forma, é preciso 
cuidado para que a nossa luta antirracista, em meio à luta antimanicomial, não produza 
aquilo que a gente menos quer, ou seja, não só manicomialização, mas também a psico-
patologização da população negra. 

Então, para refletir sobre isso, vou resgatar uma campanha – e a presença da Célia 
aqui é simbólica – porque é uma campanha do Conselho Federal de Psicologia, produ-
zida por essa galera e relacionada à Psicologia, aos Direitos Humanos, à Subjetividade 
e à Exclusão. Esta é uma campanha datada de 2004, encabeçada pelo nosso saudoso 
Marcos Vinícius de Oliveira Silva, que nos faz muita falta. Mas, é preciso ressaltar que 
a campanha, no seu rigor epistemológico, apontava para o fato de que o racismo é uma 
violência. Essa violência que é o racismo é social e gera humilhação, então gera um tipo 
de humilhação social. Estou lembrando aqui também do saudoso Professor Moura, 
José Moura Gonçalves Filho, que ensina como ninguém as dimensões de humilhação 
social. Nessa perspectiva, se o racismo é uma violência social que promove humilha-
ção social, a humilhação faz sofrer e, nessa campanha, era assim apontada, de forma a 
identificar que racismo-violência promove humilhação e a humilhação pode promover 
sofrimento psíquico. Fanon já apontava que essa humilhação promovida pela violência 
do racismo não é humilhação qualquer, pois tem uma certa especificidade. Ela é dife-
rente de outras humilhações sociais que temos – e não estou dizendo que ela é mais ou 
menos sofisticada, só estou dizendo que ela tem uma singularidade, uma especificidade. 
Essa especificidade é a desumanização. 
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Assim, a violência social que o racismo provoca tem uma especificidade que é a 
desumanização, de modo que, outras formas de violência, outras humilhações sociais 
não necessariamente provocam esse fenômeno. Então, o sofrimento psíquico que essa 
humilhação causa é promovido pela desumanização que o racismo e a lógica de poder 
atrelada a ele visam. Desse modo, é diferente, percebam, dizer, numa conexão muito 
rápida, e, na minha opinião, muito perigosa, que racismo gera transtorno mental, que 
racismo gera doença mental. Eu particularmente sou radicalmente contra essa ideia de 
que o negro tem que se curar do transtorno mental que o racismo gera. Até porque, se 
a gente tem reafirmado que o racismo é estrutural no Brasil, todos nós, negros e ne-
gras, vivemos diuturnamente o racismo, até porque ele estrutura a sociedade brasileira. 
Isso promoveria algo muito perigoso, que seria o fato de que, se todos os negros vivem 
diuturnamente o racismo e o racismo gera doença mental, logo todos os negros são 
doentes mentais, todos os negros têm um transtorno mental. Isso seria tudo o que a 
indústria psicopatológica, que os grupos manicomiais mais desejam. Até porque esses 
grupos, nós sabemos, são radicalmente racistas, em geral, são grupos racistas. Não tem 
como ser manicomial e não ser racista, se raça organiza e sempre organizou os manicô-
mios, se o manicômio no Brasil foi pensado e montado a partir de raça, a partir inclu-
sive das lógicas sociais e do racismo. Nesse sentido, não é possível desatrelar os grupos 
que são manicomiais e os grupos racistas. Isso não é possível no meu entendimento. 

Então, para que esses grupos não sejam nutridos pelas nossas supostas falhas, 
precisamos ser rigorosos e rigorosas. Insisto que essa vinculação entre racismo e trans-
torno mental, na minha opinião, é muito perigosa. A gente estaria a um passo de ree-
ditar algo da manicomialização do século XIX, do eugenismo do século XIX, o qual 
diria que o negro sofre de um transtorno específico, que o racismo gera um tipo de 
transtorno e esse transtorno precisa ser cuidado, e logo, imagina-se, precisaria de um 
lugar específico, onde pessoas específicas teriam um método específico de tratamento 
e, talvez, até a indústria farmacêutica desenvolveria uma medicação específica para a 
população negra. Para que não haja esse risco de uma nova manicomialização, de um 
novo eugenismo, precisamos ser muito rigorosos com determinadas categorias que são 
as de Universal, Particular e Singular. Para que seja apontado, sim, que raça compõe a 
particularidade de todas as pessoas, de brancos, de negros, da população asiática, das 
diversas etnias indígenas, e que elas atravessam as singularidades, que as singularidades 
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são compostas por essas particularidades, mas que a gente não perca a possibilidade de 
um comum, a possibilidade de um comum que se dê na diferença. 

Desse modo, é necessário manter essa dialética entre Universal, Particular e Singu-
lar, senão, podemos cair numa certa armadilha, numa certa cilada da particularização da 
identidade. A identidade hoje precisa ser discutida por um caráter político, ela precisa 
ser resgatada, mas com bastante rigor para que a gente não caia em uma essencialização 
e reedite lógicas que ainda hoje lutamos para que sejam desconstruídas. Por que estou 
dizendo isso? Porque o manicômio precisou se estruturar desta forma, dividindo pes-
soas. Precisamos nos racializar para poder desracializar. 

Claro que isso tem um tempo histórico, claro que isso não acontece do dia para 
noite, estamos no tempo de uma racialização, em especial a dos brancos. Nós negros 
sempre fomos racializados e, neste tempo histórico, estamos apontando aos brancos: 
vocês precisam se racializar e entender, e não só precisam, como serão racializados por 
nós. É necessário que a racialização faça esse processo antimanicomial com a popu-
lação branca. Para isso, a defesa de um sistema universal de saúde é muito necessária. 
Um sistema universal de saúde que vise à equidade, que vise a atender os diferentes de 
modo diferente. É claro, portanto, que esse sistema (o SUS) foi organizado nesta tríade, 
Universal, Particular e Singular, entendendo que, para contemplar as singularidades, é 
necessário levar em consideração as particularidades que as compõem para ter um sis-
tema que seja democrático e universal. Assim, ele não fica agarrado à raça, mas também 
não perde o humano de vista, e, para isso, é necessário dizer que precisamos de políticas 
específicas. 

Então, por exemplo, no campo do sistema universal de saúde, no campo do SUS, 
é necessário dizer que temos um sistema com políticas particulares: a política nacional 
de saúde integral da população negra é uma política particular no SUS, como tantas 
outras, como a política do idoso, a política de saúde do homem, a política de saúde 
da mulher, da infância e da adolescência, e tantas outras que compõem esse sistema. 
Contudo, nós do campo da saúde mental precisamos entender que esse sistema é de 
base territorial e estou resgatando isso, porque a ideia de território é quase um jargão 
do campo da saúde mental. De todo modo, geralmente não conseguimos compreender 
que esse sistema único de saúde é um território racializado e afirmo isso numa visada 
do Professor Milton Santos. 
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Vejam, se o “território Brasil” é o país fora da África, fora do continente africa-
no, com maior número de negros e negras, isso oferece uma dimensão do que foi o 
tráfico transatlântico. Nesse mesmo país com maior quantidade de pessoas que se au-
todeclaram pretas e pardas – da raça negra – fora do continente africano, dos 100% de 
negros, 80%, segundo a OPAS, são SUS dependentes. Considerando esse imenso país 
tão habitado, que tem um sistema universal de saúde, e entendendo que, de 100% de 
pessoas que utilizam o SUS, 74% das pessoas que utilizam a atenção básica se autode-
claram pretas ou pardas, logo negras, estamos dizendo que o SUS tem cor, que ele é um 
território negro, que ele é majoritariamente negro. 

Desse modo, entender o SUS como um território negro é algo que precisamos 
urgentemente fazer. E aí começam as contradições, porque, se esse sistema de saúde é 
ancorado no preceito da equidade, quando equidade visa à equidade racial, começamos 
a gaguejar. É muito interessante notar que um dos pilares do SUS é a equidade, mas, 
quando nos referimos à equidade racial, temos dificuldade de promovê-la. E quando 
há a particularidade raça, temos dificuldade de validar. Então, é essencial compreender-
mos que a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra é uma política que, 
embora seja particular, é dirigida para a maioria dos que utilizam esse sistema, e, por 
isso, essa política visa à equidade racial, tem-na como pauta. Sem isso, sem cumprir a 
equidade racial que essa política pauta, o SUS não cumpre a sua premissa, o SUS não 
cumpre o que ele próprio estabelece como fundante e necessário. 

Mas, por que estou dizendo isso? Porque nós do campo da saúde mental discu-
timos muito e avançamos muito no campo das singularidades. Hoje, nós discutimos 
muito, por exemplo, os nossos Projetos Terapêuticos Singulares, os PTS. Mas como os 
nossos projetos terapêuticos vão ser singulares se a particularidade racial não está no 
cotidiano dos equipamentos de saúde mental? Eu sempre dou esse exemplo, às vezes, 
vocês estão até cansados de escutar, mas seria impossível o raciocínio clínico em qual-
quer equipamento de saúde, em uma UBS, no Centro de Atenção Psicossocial, uma 
equipe NASF, e um CECCO, seja lá qual equipamento for, que não pense a particula-
ridade geração/idade. Seria impossível eu começar uma discussão de caso e não falar 
idade/geração, pois muito rapidamente alguém iria me interromper e dizer “Emiliano, 
eu preciso saber a idade, porque isso compõe o meu raciocínio clínico”. A gente não 
faz isso com raça. Então, a particularidade racial não é levada em consideração; logo, os 
nossos projetos terapêuticos, sinto muito, não são singulares. Nós não faremos e não 
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teremos projetos terapêuticos singulares enquanto a particularidade racial não compu-
ser os nossos raciocínios e nossas discussões clínicas dentro dos matriciamentos, den-
tro dos equipamentos de saúde, nas nossas discussões de casos. 

Para que possamos, de verdade, fazer uma reforma psiquiátrica, uma luta anti-
manicomial, temos que avançar em nosso compromisso ético e político que está nos 
nossos manifestos e nas nossas Cartas de Bauru. Desde a primeira carta, isso foi rati-
ficado na Carta de Bauru 30 anos, indicou-se que haveria um compromisso do campo 
antimanicomial, da luta antimanicomial com a luta antirracista, com a população negra. 
Contudo, sabemos que não é isso que se tem visto majoritariamente nos equipamentos 
de saúde mental e na luta antimanicomial. Desse modo, a colonialidade atravessa mesmo 
esse campo progressista, mesmo nós que avançamos em tantas outras lutas, pois, pe-
rante a luta antirracista, a luta antimanicomial ainda está em dívida. 

Não é possível fazer uma luta antimanicomial desatrelada da luta antirracista por-
que, eu insisto: raça organizou os manicômios, os manicômios brasileiros foram orga-
nizados a partir da dimensão racial. Por isso a professora Rachel Gouveia, com quem 
tenho prazer de dividir esta live, questiona se os nossos manicômios não seriam o navio 
negreiro, ao invés do holocausto brasileiro? Quando essa percepção nos orientar, quan-
do ela orientar o campo da reforma psiquiátrica, vamos poder fazer o que eu tenho 
indicado, assim como tantos outros: um aquilombamento no campo da saúde mental. 
Quando isso acontecer, vamos poder, de verdade, obter um resgate dos saberes tradi-
cionais, da descolonização das práticas terapêuticas e trazer, para o contexto da reforma 
psiquiátrica, as teorias, os ensinamentos africanos e diaspóricos, da América Latina e do 
Caribe, combatendo epistemicídio, assim como ressignificando e nomeando as práticas 
terapêuticas de modo racializado. Vamos, dessa forma, entender que a prática terapêu-
tica serve para as diversas singularidades e poderemos fazer, de verdade, uma aproxima-
ção entre os serviços de saúde e os movimentos e coletivos que visam à equidade racial, 
como, por exemplo, a Rede Nacional de Religiões Afro-brasileiras e Saúde, a Renafro. 
Isso seria o que eu tenho chamado, na minha pesquisa de Mestrado, de aquilombação, de 
aquilombamento, de um aquilombar-se do campo da luta antimanicomial. 

Para que possamos desconstruir o que compõe o nosso imaginário social, que é a 
ideia presente de “crioulo doido” e “nega maluca”, para que a gente possa sustentar um 
SUS que, não à toa, tem vivido uma degradação, que não à toa está correndo o risco de 
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privatização como vimos semanas atrás, porque se a gente do campo progressista ainda 
não entendeu, eles, do campo conservador, já entenderam que, ao sucatear o SUS, ao 
desmontar o SUS, promove-se o genocídio da população negra, promove-se a mani-
comialização da população negra. Sucatear o SUS nada mais é do que uma ferramenta 
mortífera e genocida da população negra. Então, não existe luta antimanicomial sem 
lutas SUSista, mas não existe luta SUSista sem luta antirracista. Muito obrigado e fico 
ansioso para o debate. Teria muito mais o que dizer, mas é tempo de não só despatolo-
gizar, como afirma este grupo, mas é tempo de descolonializar. Muito obrigado.

[Célia] Muito obrigada Emiliano! Muito obrigada, foi muito bom te ouvir. Eu 
sempre gosto muito. Os comentários também sinalizam isso, que sua fala foi bastante 
provocadora. E é isso, se por um lado a população usuária do SUS é majoritariamente 
negra, os profissionais e as profissionais a gente vê ao inverso. Então, se a gente não 
racializar a população profissional, dificilmente vamos conseguir fazer essa luta antir-
racista e ter o olhar que tanto precisamos. A gente milita, e o SUS foi fundado sobre 
princípios básicos que tem aí a equidade como pilar. Foi muito bom te ouvir e passo a 
palavra agora para a Rachel. Coloquem por favor seus comentários e questionamentos 
no chat. Seja bem-vinda, professora Rachel.

[Rachel] Olá, boa noite a todes que nos assistem nesta live, e também aqueles e 
aquelas que vão nos assistir posteriormente. Quero agradecer ao Movimento Despa-
tologiza pelo convite, pela possibilidade de estar aqui, essa noite, dividindo este espaço 
com Emiliano Camargo. Eu também tenho acompanhado as produções e lives do Emi-
liano e fico muito feliz desse momento de trocarmos um pouquinho, ainda que seja só 
virtualmente; mas acredito que posteriormente teremos encontros. Também agradeço 
o convite à Cida Moyses, à Julia Batista, à Célia Zenaide que está coordenando e me-
diando a live de hoje. Muito obrigada a vocês por estarem conosco nesta noite dando 
o suporte e à Célia por esta mediação. Quero parabenizar o Despatologiza por trazer 
o tema das relações étnico-raciais, em especial do racismo, para o debate do processo 
de patologização dos corpos e subjetividades negros. Pretendo trazer alguns elementos 
aqui para conversarmos, mas antes farei uma breve introdução do meu percurso, para 
poder localizar alguns elementos que tenho trabalho e desenvolvido. 

O Emiliano citou um dos artigos, mas tenho outros já desenvolvidos e isso tam-
bém faz parte não só do meu debate teórico-acadêmico, mas também da minha militân-



205

cia, que caminha em conjunto com minhas reflexões teórico-acadêmicas. Não costumo 
trazer reflexões descoladas dessa participação da construção do Movimento Nacio-
nal da Luta Antimanicomial, do Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial do Rio de 
Janeiro, mas tem um processo de imbricamento das minhas múltiplas participações 
nos diversos espaços. Estou aqui, então, me localizando enquanto alguém que está na 
construção e no tensionamento no interior do Movimento Nacional da Luta Antimani-
comial, dos movimentos antimanicomiais, das ações antimanicomiais. Portanto, quero 
falar a partir desse lugar também, produzindo reflexões teórico-acadêmicas no interior 
da universidade. 

Destaco que atualmente estou docente na Escola de Serviço Social da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro e tenho desenvolvido alguns projetos, em especial o 
Projeto de Pesquisa e Extensão “Luta Antimanicomial e Feminismos”, em que divido a 
coordenação com a professora Melissa de Oliveira, que tem sua formação em Psicolo-
gia e é doutora em Saúde Púbica pela Escola Nacional de Saúde Pública da FIOCRUZ. 
Nós temos desenvolvido este projeto desde o ano passado e este ano ele se amplia. No 
ano passado inauguramos uma parceria com o grupo de pesquisa e extensão “Loucura 
e Cidadania”, da Universidade Federal da Paraíba, coordenado pela professora Ludmila 
Correa, da faculdade de Direito. Buscamos trabalhar com uma perspectiva inter e mul-
tidisciplinar para pensar a luta antimanicomial e seu imbricamento com os múltiplos 
feminismos; mas, em especial, aqui me detenho no feminismo negro ou no feminismo 
marxista interseccional e decolonial, numa perspectiva que vai afirmar o feminismo 
negro interseccional, mas localizando este feminisno negro a partir de uma leitura ma-
terialista histórica dialética. 

Este ano ampliamos o projeto e, entre seus braços temos a assessoria ao movi-
mento da luta antimanicomial do Rio de Janeiro. Além disso, inauguramos um novo 
braço no cenário de pandemia para pensar o suporte às mulheres moradoras da favela 
da Maré. Esse braço de intervenção é realizado em parceria com a Casa das Mulheres 
da Maré/ Redes da Maré e o Programa de Residência Multiprofissional de Saúde Men-
tal do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, em que nós temos uma equipe de residentes que 
atua na Casa das Mulheres da Maré para atender mulheres em sofrimento produzido 
no cenário de pandemia. Então, estamos trabalhando na construção de uma clínica an-
timanicomial, feminista, antirracista e anticapitalista no cenário de pandemia. 
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Entendendo que muitos dispositivos virtuais foram criados para viabilizar o su-
porte para os usuários, familiares, trabalhadores etc., mas não podemos deixar, como 
Emiliano trouxe muito bem, a população que muito demanda, não só o SUS, mas um 
suporte como um todo; e aí, pensando nas determinações sociais de saúde da popula-
ção negra, em especial aquelas que residem em favelas e bairros periféricos. 

No atual momento, estamos com uma ação direta no território de favelas, aten-
dendo mulheres em sofrimento, sofrimento este produzido não só pelo racismo, pela 
misoginia, pelo machismo, pelo patriarcado, pela LGBTfobia, mas que está sendo acen-
tuado também pelo cenário de pandemia. Pretendo trazer alguns elementos sobre os 
quais tenho refletido e, até falado em outros espaços, a partir da experiência de mu-
lheres que são mães, familiares, de vítimas de violência do Estado, enquanto mulheres 
que têm sido altamente medicalizadas e patologizadas devido às ações do braço penal e 
armado, e que vai acionar o braço curativo do Estado. O quanto que a psiquiatrização, 
a patologização e a psicologização da vida estão sendo acionadas por uma lógica racis-
ta, misógina, sexista, patriarcal, classista e elitista, novamente para patologizar corpos e 
subjetividades negras, e em especial, das mulheres negras; o que vai reafirmar a neces-
sidade do extermínio da população negra e de tudo aquilo que a mulher negra produz 
no cenário contemporâneo. 

Já deixo de antemão que temos um artigo que, de certa forma traz elementos das 
primeiras reflexões sobre este tema, que está na revista Em Pauta, intitulado “Mulheres 
negras, sofrimento e cuidado colonial”. Venho estudando sobre o cuidado já faz alguns 
anos, o cuidado atrelado às mulheres e vinculado ao mito do amor materno e como isso 
vai se manifestar de forma diferenciada na vida das mulheres negras. Como nós, mulhe-
res negras, experimentamos o cuidado, que é um cuidado diferenciado do das mulheres 
brancas. Parto do princípio de que o racismo é estruturante e estrutural do capitalismo. 
Então, é fundamental entendermos não só a sua manifestação na particularidade da 
formação do Estado brasileiro, sua manifestação na América Latina, mas entender o 
quanto que o racismo forjou a modernidade e todo o capitalismo. 

O próprio capitalismo vai emergindo a partir das bases colonialistas e, isto, tem ex-
pressões muito severas, inclusive na constituição do pensamento e das ações da própria 
Psiquiatria. Cabe aqui ressaltar e localizar o próprio Philippe Pinel como um dos pro-
tagonistas da Revolução Francesa, um daqueles intelectuais que contribuiu para forjar 
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a própria noção de cidadania. Cidadania esta que foi constituída e moldada a partir da 
ideia de homem universal. 

Qual sujeito vai se localizar enquanto cidadão na sociedade moderna? Podemos 
lembrar que este é um sujeito que vai ter uma determinada racionalidade; racionalidade 
esta que é branca, europeia, machista, patriarcal, sexista, racista, elitista, cis, heteronor-
mativa. Então, temos uma construção de sujeito universal que atravessa a formação 
dos Estados Nações e, por isso, as manifestações particulares da psiquiatria e da saúde 
mental nas experiências particulares dos países, em especial aqui da América Latina e 
o Brasil. 

Trazendo de forma sintética este debate, quero localizar a concepção de saúde 
mental que estamos construindo em nossos estudos e aí fico muito contemplada com 
os elementos que Emiliano trouxe no início de sua fala, mas quero resgatar alguns 
elementos que eu e a professora Melissa de Oliveira temos desenvolvido. Em especial, 
alguns desses elementos que estou trazendo aqui, estão publicados na Coleção Luta 
Antimanicomial e Feminismos, da Editora Autografia. De forma sintética, no livro 1 – 
Luta Antimanicomial e Feminismos: discussões de gênero, raça e classe para a 
Reforma Psiquiátrica brasileira - apresentamos a concepção de luta antimanicomial 
numa perspectiva feminista interseccional. Mas vai ser no livro 2 – Luta Antimani-
comial e Feminismos: inquietações e resistências - que trazemos o processo de 
manicomialização do Estado. 

Seguimos em um diálogo com Franco Basaglia e Angela Davis para pensar so-
bre o processo de imbricamento entre prisões, manicômios e a indústria farmacêutica. 
Destacamos que as prisões acionam a indústria farmacêutica para novamente produ-
zir contenção de corpos e subjetividades. E aqui, não estamos restringindo apenas ao 
processo de isolamento e contenção desses corpos nas prisões, porque é para além 
disso: esses sujeitos negros já estão presos, mas você precisa continuar contendo essas 
subjetividades. E Angela Davis traz esse exemplo da medicalização dos corpos e sub-
jetividades negras que estão nas prisões norte-americanas. Mas, o que o Basaglia tem a 
ver com isso? 

Basaglia, um autor extremamente conhecido e reconhecido na realidade brasileira, 
a partir do campo da saúde mental, dos estudiosos que se localizam na luta antimanico-
mial e na reforma psiquiátrica. E aí, resgatando e dialogando Basaglia e Fanon, é fun-
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damental conhecermos que instituições são essas que são acionadas para a reprodução 
de uma lógica que visa a contenção de corpos e subjetividades negras, como Emiliano 
colocou, que vai criar a noção de “nega maluca” e “crioulo doido”. Adoro quando ele 
fala isso; acho que é um primor quando resgata e o quanto isso está estruturado na so-
ciabilidade brasileira, que fica completamente apagado e parece um carnaval. Quantas 
pessoas se vestem aí de nega maluca, reafirmando uma lógica racista de que a mulher 
negra, o homem negro, pode se tornar, pode ser localizado enquanto uma fantasia, 
pode ser ridicularizado. E o quanto isso vem sendo ainda hoje perpetuado por esta ló-
gica do saber, do pensamento hegemônico da psiquiatria tradicional. 

Ao dialogar Basaglia e Angela Davis, a gente vai reconhecer numa concepção de 
saúde mental mais ampla, e que não vai se restringir às mudanças da política ou a al-
gumas contestações, mas entender que falar de saúde mental é falar também da vida, 
é falar dos diversos aspectos e não mais reduzir à micropolítica ou às ações pontuais 
sobre o indivíduo, mas pensar toda a sociabilidade, as relações sociais, as instituições 
e os imbricamentos existentes. É falar do que Basaglia coloca sobre instituições da 
violência. E neste resgate das instituições da violência, eu e Melissa identificamos os 
manicômios, prisões e as instituições de medidas socioeducativas como o tripé institu-
cional de reprodução da lógica do capital. São três instituições base, mas existem outras 
que o próprio Basaglia vai chamar de instituições da violência, como a própria escola, 
a própria família, que são reprodutoras da violência estrutural que forja a própria mo-
dernidade e que se expressa pelas múltiplas instituições. 

Entretanto, essas três instituições identificamos enquanto tripé institucional, por-
que vão reproduzir uma determinada base, assentada no isolamento, no controle dos 
corpos e subjetividades e na própria noção de violência. Violência esta que Fanon 
denomina enquanto uma estratégia de linguagem. Estas três instituições adotam a vio-
lência como uma forma de lidar com esses sujeitos considerados sujeitos desviantes, 
irracionais, animalizados, sujeitos como o próprio Foucault já colocava, na História da 
Loucura e na Microfísica do Poder, que necessitam ser institucionalizados. 

Aqui não estamos falando apenas da população negra e, sim, da população LGBT, 
das mulheres, das pessoas em situação de rua. Nós estamos falando de um leque de 
sujeitos e grupos, que sempre foram institucionalizados e sofreram com o processo de 
patologização de seus corpos e subjetividades. Há uma necessidade de aprisionar e de 
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conter essas existências que são consideradas desviantes e que fogem da concepção do 
homem universal. 

A partir de agora quero trabalhar dois pontos que são extremamente importantes; 
e vou tentar ser extremamente objetiva para a gente poder conversar um pouco em 
relação às perguntas e questões que aparecerem no chat. O primeiro ponto que quero 
abordar é a desumanização da existência negra e o quanto a lógica manicomial é fun-
cional para reafirmar esse processo de desumanização, porque existir pessoa negra é 
resistência. 

Quando eu, Emiliano e outros companheiros e companheiras nos afirmamos en-
quanto sujeitos e sujeitas negras, estamos produzindo resistência, já que nessa socie-
dade, na concepção de homem universal, nós, negros e negras, estamos fora do que 
é considerado humanidade, não é? Costumo dizer que existem substratos do que é 
considerado humanidade. E aqui acionando o pensamento decolonial, a partir de Maria 
Lugones, ela vai dizer que inclusive o próprio gênero é uma construção da colonialida-
de. E quando pensamos na construção do gênero e da sexualidade como produto da 
colonialidade, já vamos identificar uma diferença entre homens e mulheres cis, brancos, 
porque o homem universal é homem branco, cis, hetero, burguês, e abaixo dele está a 
mulher branca, cis, hetero, burguesa, que vai ser colocada como a rainha do lar, como a 
costela desse homem, que vai estar sempre ali abaixo desse homem, devido à sua infe-
rioridade. Já, as mulheres negras, nem conseguem alcançar este patamar de inferiorida-
de desse homem, conforme Bell Hooks coloca no livro E eu não sou uma mulher? 
Ela vai mostrar que as mulheres negras, além de experimentarem o período, as piores 
experiências no período escravista, somos colocadas abaixo, seja do homem branco, da 
mulher branca, abaixo do abaixo. Ou melhor, aquilo que Fanon denominou de “zona 
do não ser”. Enquanto o homem branco está na “zona do ser”, os sujeitos negros, in-
dígenas, quilombolas, são colocados na “zona do não ser”. 

Cabe assinalar que a mulher negra não é vista como mulher porque está na “zona 
do não ser” e, aí, fica a pergunta do próprio livro da Bell Hooks: “E eu não sou uma 
mulher?” Não! Estamos na “zona do não ser”. Não somos identificadas enquanto seres 
humanos, imagina como mulher! Então, temos uma estratificação da humanidade. Há 
uma autorização de exterminar todos que são localizados na “zona do não ser”. O “não 
ser” está autorizado à morte, está autorizado a ser institucionalizado, está autorizado a 
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ser aniquilado e não basta apenas o extermínio em relação ao tombamento desse corpo; 
não basta assassinar apenas os nossos corpos. Também é preciso produzir morte em 
vida e dilacerar a imagem e a identidade constituída por esse ser negro. Quando você 
fala sobre isso, Rachel, do que você está falando? 

Darei alguns exemplos para sistematizar. Um primeiro ponto, resgatando Gof-
fman em Manicômios, Prisões e Conventos, o autor trata sobre os efeitos da insti-
tucionalização a partir das instituições totais. O que as instituições totais vão produzir 
nas subjetividades que estão institucionalizadas? Ele chama de “mortificação do eu”, 
materializado pelo controle dos corpos e subjetividades através da institucionalização, 
quer seja pelo aniquilamento do desejo, quer seja pela imposição por exemplo de de-
terminados padrões. A identidade é aniquilada. Como Emiliano colocou, o hospício é 
marcado pela sua racialização e a ainda podemos ver essas expressões nos dias atuais. 
Quem está no Manicômio Judiciário, quem está no manicômio tradicional, quem está 
nas prisões, quem está nas instituições de medidas socioeducativas, são corpos e sub-
jetividades negras. E aí, os efeitos dessa institucionalização, Goffman vai chamar de 
“mortificação do eu”. Mas, particularmente, esta mortificação do eu também pode ser 
produzida no cotidiano, nas relações sociais. É a morte em vida! O que as ações produ-
zidas por um Estado racista proporcionam sobre as vidas negras? Podemos identificar, 
como Emiliano apontou, no próprio Sistema Único de Saúde a violência que está ex-
pressa no cotidiano dos equipamentos de saúde. 

Não é só negar o quesito raça/cor na identificação dos usuários, mas também 
não levar em consideração, no processo de atendimento, os impactos do racismo no 
processo de constituição da subjetividade. O racismo mata, por exemplo, na própria 
distribuição de renda. Qual é a alimentação que a população negra tem acessado? É 
uma alimentação que produz morte. O que é a cesta básica no Brasil? Ela possui basi-
camente farinha branca, sal e açúcar. Isto é política de extermínio, porque a população 
negra adquire doenças evitáveis, como diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovas-
culares, dentre outras. É dessa saúde que estamos falando e que vai implicar na saúde 
mental, porque os efeitos da saúde física também produzem consequências no desen-
volvimento cognitivo, no próprio bem-estar psíquico. O que é viver num território de 
violência? O que é vivenciar a violência armada no cotidiano? O que é ter de pular um 
corpo estendido para a criança e o adolescente irem à escola? 
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Portanto, quando trago a “mortificação do eu” também estou abordando sobre 
a produção da morte em vida. A população negra experiencia a morte em vida. O 
segundo ponto é sobre o tombamento dos corpos. Como podemos ver no mapa da 
violência, publicado anualmente, é possível identificar o aumento do extermínio da 
população negra. Logo, temos o tombamento e o extermínio da população negra, em 
especial da juventude negra. 

E o terceiro ponto, é a dilaceração da imagem do negro após a morte. Não basta a 
produção da morte em vida, não basta o tombamento dos corpos, não basta! A política 
de extermínio precisa dilacerar a imagem do negro após a sua morte e o grande exem-
plo, aqui resgatando, é Marielle Franco. Mulher, negra, favelada, periférica, bissexual, 
defensora dos direitos humanos. Marielle representa toda a população que vem sen-
do exterminada no Brasil. Mas, não bastou exterminar Marielle. Posteriormente à sua 
morte, ao tombamento de seu corpo, foi necessário também dilacerar a sua imagem. É 
disso que eu falo. Então, a resistência da população também se dá após a morte. Como 
provar que somos pessoas dignas, sérias e com uma história, porque o racismo dilacera 
a construção da história do nosso povo. 

Por fim, um último ponto, para podermos fechar e seguirmos para as perguntas, 
diz respeito ao sofrimento/adoecimento e patologização. 

Na pesquisa que sigo desenvolvendo, trazendo mais especialmente para as mu-
lheres negras, é importante localizar que a população que acessa o Sistema Único de 
Saúde e se autodeclara [negra] corresponde a 80%, que é a que mais sofre violência 
nos estabelecimentos de saúde. Tenho identificado o quanto que as mulheres negras, 
sofreram/sofrem diversas manifestações de violência. Existem algumas violências que 
são justificadas no interior dos equipamentos de saúde e, transferidas a nós, mulheres 
negras, como um problema nosso, como um problema em que não resistimos a de-
terminadas situações. Destaco cinco elementos: 1°) o processo de criminalização do 
aborto: quando as mulheres negras poderão [acessar] os espaços para realizar o aborto 
seguro? Ainda que o aborto seja crime no Brasil, quem é que acessa o aborto seguro? 
2°) violência obstétrica: somos aquelas que são mais atingidas pela violência obstétrica. 
A violência obstétrica é naturalizada e vinculada à imagem social constituída a partir da 
logica racista e sexista que forja o existir mulher negra; 3°) Retirada compulsória dos 
bebês de mulheres negras, em situação de rua e usuárias de drogas: a mulher negra, po-
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bre, favelada, que tem o histórico de uso prejudicial de álcool e outras drogas, pode ter 
a retirada compulsória de seu bebê, porque não está dentro de um padrão constituído 
por uma sociabilidade que impõe um modelo de maternidade idealizado. Qual é a mãe 
ideal? Qual é a mulher que vai ser idealizada para produzir o cuidado feminino? 4°) 
Assassinato da juventude negra e 5°) A medicalização das mulheres negras: através das 
mulheres que são mães e familiares de vítimas de violência do Estado, o quanto essa 
experiência do tombamento dos corpos dos filhos produz uma nova estratégia para a 
medicalização dos corpos. Não só pela psiquiatria, mas agora inclusive podemos ver 
nos equipamentos de saúde quanto que os cardiologistas, ginecologistas, estão medica-
lizando as mulheres negras. Não é somente o manicômio tradicional, mas também os 
equipamentos da atenção básica e em outras especialidades que medicam. 

Esta experiência das mulheres vítimas de violência do Estado tem mostrado não 
só o aumento da medicalização dos corpos e subjetividades, mas também da associa-
ção de produção de doenças produzidas pelo racismo e o patriarcado, pelo classismo, 
já que algumas dessas mulheres cometem suicídio. Também vão ter câncer. Também 
vão apresentar diabetes e hipertensão depois de experimentarem todas essas formas 
de violência. Então, não há somente assassinatos e, sim, a medicalização dos corpos 
e subjetividades enquanto mulheres negras. Portanto, que possamos dialogar agora a 
partir desses elementos. Reafirmo a necessidade de produzirmos resistência. É preciso 
tomarmos como exemplo a resistência que já vem sendo realizada pelo movimento 
negro e pelas mulheres negras. Há a necessidade da luta antimanicomial assumir uma 
perspectiva antirracista, e não apenas num diálogo próximo, mas de radicalizar numa 
perspectiva de romper a estrutura que está posta não apenas na sociabilidade brasileira, 
mas compreendendo também o racismo, o patriarcado e o classismo, enquanto estru-
turantes do modo de produção capitalista. Obrigada!

[Célia] Obrigada, Rachel. Sua fala foi bastante instigante e provocadora também. 
Eu fiquei pensando muito que você e Emiliano trouxeram a questão da desumanização, 
cada um pautando alguns aspectos e, quando você trouxe a questão da cesta básica ... 
eu sou trabalhadora do SUAS, da Assistência Social, e fazemos a interlocução com as 
outras políticas públicas. Em tempos de PIA, não sei como está aí no Rio, mas deve 
estar bastante semelhante, tentou-se fazer alguma coisa para suprir a necessidade das 
pessoas no tocante à alimentação – como alguém colocou no chat – para que as pessoas 
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tivessem a segurança alimentar. Aí, as cestas básicas vêm com tudo isso que você disse 
e eu fiquei bastante reflexiva. 

Vocês pautaram bastante a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial e o quanto 
a gente pensa, fala sobre isso, mas quando você traz a questão da cesta básica, do dia-
betes, hipertensão, ... é que a gente vê como os corpos são patologizados, intencional-
mente. A gente estimula que se use o açúcar, o sal e outros alimentos que vão produzir 
essas doenças e aí patologizam o nosso corpo e a indústria farmacêutica entra com 
as medicações e ganham então as muitas partes da cadeia de produção sobre nossos 
corpos que são sempre patologizados. A criança que é tirada da mãe, a genitora tem 
aí suas implicações, mas a criança que vai para o abrigo também terá suas implicações. 
E aí entra o metilfenidato, porque a criança não pode ser criança no abrigo, não pode 
brincar, ela faz bagunça e aí revisitamos a questão da nega maluca e do crioulo doido. 

Então, alguém colocava no chat a questão do CID e eu fiquei pensando que a gente 
tem o DSM sei lá que número aí (rsrs) e o transtorno de conduta. A quem serve este 
transtorno de conduta no Brasil? Afinal, o que é transtorno de conduta? Fiquei refle-
tindo bastante sobre isso. Gratidão por sua fala e pela do Emiliano. E vamos para as 
perguntas. Faremos um bloco de três para vocês responderem, certo? A Janaina Brito, 
no início da sua fala Emiliano, quando você trouxe a questão racial e a patologização 
dos nossos corpos, ela coloca uma provocação: “O racismo é estrutura, mas não causa 
adoecimento mental?” Se você pudesse, Emiliano, explanar um pouco mais sobre isso 
seria bacana, pois a Rachel já abordou bastante essa questão. A Laurinha Goes faz um 
questionamento assim: “Diante a fala de Emiliano sobre PTS dentro dos equipamentos 
de saúde, como desconstruir dentro desses equipamentos o racismo estrutural e efeti-
var de fato o PTS do usuário na prática do dia a dia?”. E a própria Laurinha também 
pergunta: “Como aquilombar os equipamentos de saúde se somos julgados pelas metas 
diárias e respostas imediatas pelas grandes gestões?”. Eu acho que a gente pode come-
çar a dialogar com essas e aí eu vou buscar algumas outras aqui. Foram mais direciona-
das para o Emiliano, mas Rachel, se você quiser falar, fique à vontade.

[Emiliano] Eu agradeço as questões e vou tentar ser breve para podermos ter 
mais uma rodada e também para a Rachel fazer seus comentários. Acho que, em pri-
meiro lugar, eu queria agradecer, pois foi uma enorme aula da Rachel. Sobre a questão 
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do racismo e do transtorno mental, o que eu apontava e costumo apontar é o risco de 
uma nova manicomialização. 

Em momento nenhum eu disse que o racismo não impacta a saúde mental, não 
impacta o psiquismo, não nos afeta psiquicamente. Então, todo o campo afetivo, todo 
o campo psíquico é afetado pelo racismo. Contudo, o risco é de cairmos numa psi-
copatologização provocada pelo racismo. Se a gente entender que o racismo gera ne-
cessariamente transtorno mental, Rachel, Célia, Emiliano, Laurinha e possivelmente 
Janaina já estaríamos rotulados com algum diagnóstico, o que serviria para o campo 
manicomial. Então, é esse o apontamento e, quando eu ia dizer da rigorosa campanha 
do Conselho Federal de Psicologia que apontava que a humilhação social pode promo-
ver sofrimento psíquico, quis ressaltar que o campo do sofrimento psíquico me agrada 
mais. Não é que me agrada, pois não é uma questão de agradar ou não agradar, também 
não é isso! Mas o campo do sofrimento psíquico é rigoroso, porque quando, no campo 
da saúde mental, começamos a dizer “Pera lá, sofrer faz parte da saúde”; não vamos 
considerar que os sofrimentos são iguais, pois, como a Rachel foi apontando, quem tem 
acesso a determinadas diferenças materiais e históricas não sofre de um modo igual, 
senão banalizamos o sofrimento. 

Se todo mundo sofresse igual, seria como “tudo bem sofrer”. Sim, o sofrimento 
faz parte da vida, contudo, o sofrimento da população negra está promovido por um 
ataque diuturno do racismo, do genocídio e de tantas outras coisas que foram apon-
tadas nas duas falas. É aquilo que Fanon falava: não é uma humilhação qualquer; o 
racismo é diferente de outras humilhações sociais. Nesse caso, a desumanização é um 
aspecto importante. Talvez agora eu me tenha feito entender. 

Não é que o racismo não impacta o psiquismo. Impacta e tem um efeito impor-
tante; contudo, temos que ficar muito atentos, no tempo de hoje, ao fato de que já está 
sendo proposta uma metodologia específica para cuidar de negro. Eu vejo uma certa 
armadilha eugenista aí. A gente já viu isso no século XIX e, se não tomarmos cuidado, 
vamos ver isso sendo reeditado, inclusive a partir de nossas falas. 

Quando as nossas falas são usadas para dizer: “Ah! Os negros têm uma doença, 
um transtorno mental e só outros negros sabem tratar” – porque também tem isso: só 
outros negros sabem tratar porque também são negros – é preciso ter cuidado. Então 
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temos que continuar discutindo com bastante rigor como é uma clínica antirracista, 
com um cuidado antirracista, para a gente também não reduzir a clínica. 

De toda forma, o cuidado vai ser feito pela sociedade brasileira, levando bran-
cos, homens, mulheres, trans, cis etc, a fazer um cuidado antirracista. Acho que esta 
é a questão. Em relação ao PTS, quando este projeto terapêutico não leva em conta a 
dimensão racial, ele não é singular. Para o projeto terapêutico ser singular, ele precisa 
considerar as diversas particularidades. O que eu estava tentando apontar é que consi-
deramos em nossos raciocínios de cuidado uma série de outras particularidades, mas, 
no geral, a particularidade racial não! 

Eu vou dar um exemplo que sempre dou. Vamos pegar um fenômeno banal: 
urinar na cama, que é algo aparentemente banal. Se eu falo: “Olha Rachel, tenho um 
problema, a pessoa que estou acompanhando urina na cama.” Serei questionado: “mas 
eu preciso que isto seja qualificado”. Ah! Ele urina na cama e tem 8 meses. Tem 88 
anos. Isso é uma coisa. Ah! Ele tem 38 anos ou tem 18 anos. Olha como o fenômeno 
mudou. Agora eu vou trazer um outro fenômeno banal: ela tem medo de um juiz. Deu 
para entender o momento em que estamos vivendo? Ela tem medo de um juiz. Ela tem 
medo de um juiz e é mulher preta. Ela tem medo de um juiz e é mulher branca. Olha 
a diferença. Ele tem medo da polícia. Ele tem medo da polícia e se autodeclara preto. 
Ele tem medo da polícia e se autodeclara branco. Faz diferença? Ou não? Então, apa-
rentemente, fenômenos que compõem as nossas discussões em saúde mental, para que 
estas abordem as singularidades, precisam considerar a dimensão racial. Sei que Laura 
faz isso dentro do equipamento de saúde mental em que ela trabalha, mas, em geral, 
isso fica para a profissional negra, para o profissional negro. Como se eles fossem a e o 
representante da luta antirracista dentro do equipamento. 

Acho que esse tem sido o problema, de forma que já respondo à terceira questão. 
Laura mesma questiona se o aquilombamento é possível em meio a uma lógica racista 
promovida pelo próprio capitalismo. Bem, inevitavelmente, a luta antirracista é antica-
pitalista, de modo que o aquilombamento, dentro ou fora do equipamento de saúde, inevi-
tavelmente faz parte de uma luta anticapitalista. Aí é que está a contradição inevitável de 
organizações sociais, grandes grupos empresariais que têm feito da saúde pública um 
leque de mercadorias, que têm feito da saúde pública um grande instrumental para fatu-
rar. A dificuldade para aquilombar é justamente porque se deparam com a contradição 
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do próprio capitalismo, quando está organizado por grupos empresariais que visam ao 
lucro. Acho que essa é uma discussão que realmente dificulta o aquilombamento, mas a 
Rachel deu pistas, dizendo que para fora há um aquilombamento sendo feito. Mas isso 
está em diálogo com os campos da reforma psiquiátrica que nunca, assim como a re-
volução, foi feita dentro do equipamento. Ela sempre está em diálogo com esse campo 
que é amplo. Inclusive, a transformação vem de fora. Acho que esse é nosso desafio 
quilombista.

[Rachel] Eu fiquei pensando muito sobre essa gestão da clínica, dialogando, pen-
sando aqui com o Emiliano. Em relação à formação, acho que temos um grande déficit 
para operacionalizar os equipamentos, já que são dispositivos que se propõem para 
superação do modelo manicomial. Particularmente entendo que são transitórios. Como 
queremos romper com uma lógica, eles são transitórios para que possamos avançar para 
algo melhor. Antes disso, precisamos pensar na formação. Por exemplo, as próprias re-
sidências multiprofissionais em saúde mental não trabalham com o debate das relações 
étnico-raciais. O próprio manejo da clínica, que vai sendo forjado, não traz enquanto 
estruturante, como espinha dorsal dessa clínica, a questão das relações de gênero, raça 
e classe. Tenho identificado muito isso na formação dos residentes. No Programa de 
Residência Multiprofissional em Saúde Mental do IPUB/UFRJ, inauguramos em 2018, 
a disciplina Saúde Mental e as relações de gênero, raça e classe. Já era uma demanda das 
turmas anteriores e, com a minha entrada na UFRJ, foi possível a organização e oferta 
da mesma. 

Na discussão dos casos clínicos vemos a concretude do racismo, e não só na neu-
rose, mas também na psicose. O que é uma usuária negra, retinta, que vai precisar usar 
uma peruca loura para poder dar conta da existência e não se reconhecer enquanto uma 
pessoa negra? E aquilo ali é colocado como sintoma!!!!! E não como algo que a estru-
tura, que a forja. Mas é sempre colocado enquanto sintoma. Então, essa preocupação 
que o Emiliano traz sobre a criação de um processo de patologização do negro, que já 
existe, mas criar uma psicopatologia específica para as pessoas negras, pode acontecer 
a qualquer momento, porque há um processo de banalização dos impactos do racismo 
na constituição de nossas subjetividades, sejam elas estruturas neuróticas, psicóticas, 
partindo aqui da premissa da psicanálise. E isso não é levado em consideração. Já co-
loca tudo no lugar do sintoma e não é. Não é sintoma!!! É uma questão que precisa ser 
dita. Foi isso que ajudou a lotar os hospícios brasileiros; e ainda ajuda, porque quando 
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chega uma pessoa jovem, loura, uma mulher branca, num equipamento desse, é tratada 
de uma forma. Quando chega uma mulher negra atravessada pela vida na favela, pela 
pobreza, pela miséria, com determinadas violências sobre seu corpo e subjetividade, a 
própria violência quando ela conta, é banalizada. Quando a mulher branca conta sua 
experiencia de violência, isto logo vai mexer com a equipe, sensibiliza a equipe, enquan-
to a mulher negra pode vivenciar e essa violência ser naturalizada. É muito preocupante 
a forma como a clínica está posta. Vamos entender o que forja todo o processo insti-
tucional, a divisão social, sexual e racial do trabalho. Quem é que opera o cuidado em 
saúde mental? Quem são os profissionais? De que forma vão racializar? Quem são os 
profissionais que não são vistos enquanto operadores do cuidado? Falo do segurança, 
da copeira, da trabalhadora que limpa o chão, do oficineiro, da oficineira, são todos 
trabalhadores do cuidado e da atenção psicossocial. 

Portanto, o negro quando chega nos equipamentos de saúde mental vai ser o ope-
rador dos trabalhos mais subalternizados ou o usuário. Não vai ser o médico e nem 
o coordenador do equipamento. Vai ser quem? Isto é importante problematizar. E é 
o que aparece quando fazemos a leitura crítica da construção do campo. Além disso, 
quem são os intelectuais hegemônicos do campo e que contam sobre a história oficial 
da Reforma Psiquiátrica brasileira? 

Para fechar, retomo a questão do processo de aquilombamento. Entendo que pre-
cisamos organizar estratégias antirracistas no interior dos dispositivos de saúde mental, 
mas que devem extrapolar os muros institucionais e construir articulações com os mo-
vimentos e coletivos antirracistas. Nesse caminho, torna-se urgente sair da endogenia 
do interior do campo da saúde mental e irmos para o diálogo com quem construiu 
a Política Nacional de Atenção Integral à População Negra. Ir para o diálogo, com 
outros atores e atrizes que construíram a saúde pública, que construíram o campo da 
saúde mental e que foram e que são ainda invisibilizados. Sinalizo, que temos sim, uma 
hegemonia de um saber branco, europeu, patriarcal, sexista, e que apaga todos nós. 
Ou reconhecemos isso e dá a virada ou, a gente dá a virada!!! Aqui acionamos Fanon e 
assumimos uma radicalidade. Se o equipamento não mudar, rompemos e construímos 
outras estratégias de cuidado.
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[Célia] Tem uma outra pergunta aqui e nós vamos finalizar com ela. Vou fazer a 
pergunta e vocês fazem suas considerações. A pergunta é da Evie, que interagiu bastan-
te no chat. “Qual o impacto da questão racial na violência doméstica sofrida pela mulher 
negra por homens, inclusive por homens negros, considerando que ambos padecem do 
racismo que os desumaniza?”

[Emiliano] De antemão, volto a agradecer este importante encontro, esta im-
portante rede que tem sustentado tantos debates contra a psicopatologização e que, 
em tempo, trouxe a questão racial à baila. Gostaria de dizer da minha alegria de estar 
aqui junto da Célia e da professora Rachel, e poder ver um chat que foi dando indícios, 
indicativos de que a discussão foi fazendo sentido. Agradeço também a todes que par-
ticiparam e àqueles também que futuramente irão nos assistir, porque, agora, há essa 
possibilidade também, pois a live fica registrada e gravada. De qualquer modo, sobre a 
pergunta da Evie, vou ser bastante breve, até pelo avançado do horário, mas queria dei-
xar registrado que, quando se fala de dimensão de gênero, e a professora Rachel mostra 
isso muito bem, não se está falando só de mulheres e de homens – e a intersecção e a 
consubstancialidade dentro do referencial teórico de cada qual aqui que nos assiste. 

Há mais do que relação entre essas discussões, pois elas não se desatrelam. Então, 
gênero, raça e classe estão interseccionados e esse homem negro também foi forjado 
numa ideia genérica de violento por si só. Então, muitas vezes, esse ato violento, in-
clusive sobre o corpo de mulheres negras, sobre o corpo das mulheres que eles amam, 
muitas vezes, também é produto dessa lógica. Essa tríade interseccionada de raça, clas-
se e gênero importa – e não estou dizendo, não estou tirando a responsabilidade des-
se homem violentado, ou violentador. Não se trata disso! Mas estou dizendo que ele 
também é um produto da colonialidade racista, machista e de tantas outras expressões 
dela que promovem a violência porque esta “cola” na subjetividade de homens negros 
uma certa dimensão espelhada ao lugar de violento, ao lugar de selvagem, ao lugar de 
perigoso, sendo assim desde a infância. E o campo da saúde mental colaborou muito 
com isso. 

Sempre gosto de lembrar de um considerado expoente da saúde mental, o psiquia-
tra Pacheco e Silva, que, já no século XIX, dizia que crianças negras e meninos, em es-
pecial negros, precisavam ser manicomializados em hospitais psiquiátricos porque eram 
perigosos, eram violentos. Em contraposição aos mais violentos. Segundo Pacheco e 
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Silva, esses meninos negros precisavam ser manicomializados porque não eram como 
os bandeirantes. Vejam só que contradição! Quem é que usurpou, violentou, matou, 
estuprou aqui? Então, aqueles que foram manicomializados porque não eram iguais, 
não tinham sangue bandeirante, ética bandeirante, depois, colonialmente, foram cola-
dos, vinculados, simbólica e materialmente, à figura de perigosos. Isso até hoje faz ato 
e política no Brasil e promove o encarceramento em massa de homens e de mulheres 
negras, nesse lugar de perigosos, que, por vezes, acabamos por corresponder. Agradeço 
imensamente o diálogo. 

[Rachel] Então, partindo de uma perspectiva interseccional, compreendemos que 
essa reprodução da violência faz parte da sociabilidade burguesa. A violência é base do 
próprio modo de produção capitalista e ela não é só um instrumento de linguagem. Ela 
é também uma estratégia de reprodução de poder. Nos escritos feministas, como os de 
Heleieth Saffioti, ela trata da reprodução do poder do macho, que começa no espaço 
doméstico, e essa violência se estende para o espaço público. Portanto, é uma estratégia 
de dominação. 

Como todos nós somos socializados da mesma forma, ainda que alguns sejam 
desumanizados, há uma tentativa de chegar a esse homem ideal, a esse homem uni-
versal, a essa mulher universal. E a própria divisão social, sexual e racial que está posta 
no mundo do trabalho e na esfera doméstica, vai fazer com que os homens brancos 
e os homens negros acionem esse poder que reafirma uma diferença. E aí, a partir de 
princípios hetero normativos, por exemplo, o homem negro cis, a mulher negra cis, o 
homem branco cis, a mulher branca cis e as outras estratificações. Não dá para pensar, 
e estamos aqui reduzindo muito o debate, porque ele é muito mais amplo. 

Essa reprodução de uma lógica de poder faz com que a violência seja um canal, 
inclusive entre homens e mulheres. E não vai ser diferente entre homens e mulheres 
negros e que, por consequência, também vai atravessar a população LGBT. Essa vio-
lência está posta nas relações sociais e reafirmada por algumas instituições, entre elas a 
própria instituição família. Tudo isso vai reproduzir a lógica da violência que por base 
tem a ver com a reprodução do poder. Sugiro a leitura de Grada Kilomba. A leitura do 
livro vai mostrar as relações de poder, a localização das mulheres negras, os impactos 
do racismo nas mulheres negras, nos homens negros e ela traz o conceito de trauma 
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colonial, que nos atravessa e forja, a consequência do racismo. Acho que é uma leitura 
importante. 

E um ponto importante que o Emiliano coloca é quando nós negros somos co-
locados como sujeitos perigosos e violentos. Também tem de tomar cuidado com essa 
armadilha, porque a sociabilidade nos ensina a reproduzir a violência, mas isso, quando 
você racializa, tem a ver com a gente, nós logo somos colocados como sujeitos perigo-
sos. Aliás, o homem negro é sempre o violento, é o agressor; não que o machismo não 
esteja colocado para o homem negro, mas a mulher negra também vai ser a violenta, a 
barraqueira, perigosa, a brigona. Representamos a violência por si só. Portanto, é im-
portante não deixar de racializar esse debate, porque está posta a zona do perigo para a 
população negra. Logo, a nossa fala tem de ser muito nítida e objetiva para também não 
afirmarmos enquanto sujeitos essencialmente perigosos e, por isso, violentos. Quero 
agradecer a live de hoje, de estar aqui com a Célia e Emiliano. Foi muito bacana e espero 
que possamos repetir em outros momentos. Obrigada também ao pessoal que interagiu 
no chat. Queria ouvir mais o Emiliano. Obrigada.

[Célia] A gente vai aí para uma hora e quarenta e cinco [minutos] de live. Eu agra-
deço também imensamente a confiança do Movimento Despatologiza de me colocar aí 
nesse papel de mediadora. Eu também ouvi mais e tinha uma expectativa que eu fizesse 
algumas interlocuções, mas eu fiz essa escolha de ouvir mais e permitir mais interagir 
com o chat e foi muito bacana. Eu agradeço vocês dois pelo aceite do convite, por estar 
aqui conosco esse tempo e dedicar o tempo de vocês a este momento e também aos 
estudos. É muito importante! E agradeço ao Movimento Despatologiza. Eu gostaria de 
fazer uma interlocução com o que a gente vem conversando aqui, o que vocês colocam, 
e mais especificamente a Rachel colocou, que estarmos nesses espaços também é uma 
forma de resistência. E aí a Rachel fala agora no final, e o Emiliano também, do quanto 
às vezes os nossos corpos são colocados no lugar de pessoas perigosas, barraqueiras e 
briguentas. E o quanto, por vezes, nas equipes e equipamentos, os nossos corpos são 
colocados nesse lugar também. 

Então, iniciei essa live dizendo que me era muito cara e muito esperada, puxada 
pelo movimento Despatologiza e é este o convite que a gente faz: que a gente possa 
dialogar com esses corpos, sejam eles de usuários, profissionais, enfim, que a gente 
consiga dialogar e de fato, fazer este movimento antirracista e que os nossos corpos, 
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enquanto profissionais também, não sejam vistos apenas como dessas pessoas briguen-
tas. Que não esperem que apenas nós façamos esse recorte. Alguém colocou ali no chat 
que estava pensando no que Emiliano não falou e aí vou fazer uma propaganda dele. 
A dissertação de mestrado do Emiliano, que está lá no depositário da PUC, se chama 
“Saúde mental e racismo: atuação de um centro de atenção psicossocial II infanto 
juvenil”. Esta dissertação vai auxiliar bastante. Procurem outros textos também, do 
Emiliano e da Rachel. O Emiliano falou da Campanha de 2004 do Conselho Federal de 
Psicologia, mas em 2018 tivemos outra campanha, intitulada “Todo racismo é uma for-
ma de violência. Basta!” Procure nas redes sociais. Vamos tentar aí dialogar. E como eu 
disse também, esta é a primeira live de uma série de lives desse mês de novembro, desses 
enfrentamentos. Então eu convido vocês a visitarem o Facebook, a curtirem lá, a acom-
panharem as redes sociais do Despatologiza, o Movimento pela Despatologização da 
Vida. Tem o Facebook, o Instagram e o Youtube. Convidem os amigos. Divulguem 
porque as próximas lives estão maravilhosas. É isso gente. Gratidão por vocês aceitarem 
e gratidão ao Despatologiza.

Despatologiza - Nós, militantes do Despatologiza, não temos palavras para agra-
decer a Rachel, Célia e Emiliano por criarem esse espaço-tempo maravilhoso, que nos 
incentiva a lutar por outros mundos possíveis!
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É urgente despatologizar as políticas públicas.

Realizada em 11/11/2020
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=b-Tm7VwaV1Ut=346s 

Convidados: Ana Pitta, Roberto Leher e Rogério Giannini
Mediação: Rogério Giannini

Transcrição: Beatriz Dutra e Marina Barcellos Pavão
Revisão: Rosangela Villar

[Rogério] Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando pelas redes 
sociais, pelo Youtube. Hoje faremos uma live muito interessante e espero que seja insti-
gante, provocante e nos permita mais conteúdos e repertórios para nossas reflexões. É 
uma atividade do Despatologiza, que é um grupo que luta e trabalha pelo movimento 
da despatologização da vida, de vários aspectos da vida, da saúde, da educação como 
grandes temas e outros, que aliás vamos trazer hoje para debate. Também estamos em 
comemoração ao dia municipal de enfrentamento à patologização da vida, que é uma 
efeméride oficial no calendário de Campinas, comemorado nesse dia e na cidade de São 
Paulo também, além de ser no mesmo dia no estado de Pernambuco. É um dia que os 
movimentos contra a medicalização e patologização da vida conseguiram marcar no 
calendário oficial e isso ajuda a divulgar essas ideias e a promover esse debate. Vamos 
contar hoje com a presença de dois palestrantes, debatedores, duas pessoas bastante 
conhecidas. Uma delas é o Roberto Leher, professor titular da faculdade de educação 
da UFRJ e professor colaborador da Escola Nacional Florestan Fernandes, além de 
ser ex-reitor da UFRJ e ex-presidente do ANDES-SN e a nossa querida professora 
militante Ana Pitta, PhD em medicina preventiva e saúde mental pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo e ex-coordenadora nacional de saúde mental, 
com experiência robusta como gestora de saúde mental e também ex-presidente da 
ABRASME, onde hoje ombreia comigo, também sou um dos diretores da ABRASME 
e nossa querida Ana Pitta é a diretora emérita dessa importante instituição. Vou fazer 
um pequeno texto introdutório, uma tentativa também de uma provocação. Eu queria 
contar de onde veio essas ideias que coloquei no papel: veio de uma brincadeira, quan-
do fui convidado pela Cida Moysés, uma das coordenadoras do Movimento Despato-

https://www.youtube.com/watch?v=b-Tm7VwaV1Ut=346s
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logiza, que me provocou dizendo “qual foto coloco na chamada?” Fiz uma brincadeira 
dizendo “põe foto do Sean Connery para valorizar o meu passe”. E ao lembrar de Sean 
Connery, lembrei do Zardoz, um filme de John Boorman, filme que convido as pessoas 
a assistirem e que é bastante datado, com uma série de problemas, mas tem uma temáti-
ca importante que eu queria ressaltar aqui: é uma distopia, mas que resumidamente tem 
uma coisa interessante, que é a presença de uma cidade em que as pessoas não morrem, 
são imortais e não adoecem também, por mudanças e manipulações genéticas. Ele tra-
balha com esse mito e essa promessa sempre incumprida da ciência e da medicina, dessa 
saúde perfeita e dessa imortalidade. Pensando nisso, escrevi algumas coisas que vou ler 
para vocês sobre se as políticas públicas estão sendo patologizadas. 

 Nos últimos anos temos vivido a dura experiência de políticas públicas patolo-
gizantes, seja no campo da saúde mental com o aumento de investimento em serviços 
manicomiais, no manicômio stricto sensu e nos novos manicômios, das novas formas de 
manicômios que se autodenominam comunidades terapêuticas, que eu proponho que 
sejam denominadas pelo que de fato são, não CTs, mas AIs, não de inteligência artifi-
cial, mas de Aglomerações Institucionalizantes. Essa é, digamos, a face mais visível da pato-
logização, a que podemos mais facilmente reconhecer pois se materializa em serviços e 
dispositivos. Mas há uma mais profunda, mais que uma política, é como se fosse uma 
cultura, uma ideologia patologizante baseada em dois reducionismos: o reducionismo 
biologizante dos corpos e o moralizante dos comportamentos. O reducionismo biolo-
gizante estreita a cada dia o entendimento do que vem a ser normal e vai criando a saú-
de como a excepcionalidade efêmera; corpos tem que ser assim e não assado, pensa-se 
em gordura, glicemia, massa muscular, funcionalidade, flexibilidade, tudo convergindo 
para um mito, o mito Apolíneo, mas um Apolo sem tesão, sem fruição e destinado a ser 
admirado pelo próprio espelho e repito, efêmero, para quase todo mundo; portanto, o 
que sobra são doenças e mais doenças que se multiplicam e, para os doentes, fármacos 
e terapias, além de hospitais e manicômios. O reducionismo moralizante dos compor-
tamentos põe num pedestal um tipo de vida contemporânea, um modo muito restrito 
e estrito de viver, mas não um modo de viver coletivo e ético. O que está aprovado 
como socialmente apresentável são exterioridades, são as possibilidades de ostentar o 
sucesso. São as exterioridades no vestir, no carro, no celular, mas também na cor. Sim, 
você precisa ter a cor certa para dar certo. Essas exterioridades também estão na altu-
ra, higiene, uma certa estética de tórax e glúteos. São o contingente que formam um 
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grupo de incluídos e os demais estão fora, são os deixados de fora que formam grupos 
de vulneráveis porque vulnerabilizados. Para esses, as mais diversas formas de institu-
cionalização como modo de controle civil dos indesejáveis; para esses, por exemplo, as 
comunidades terapêuticas, as instituições de longa permanência para idosos, os abri-
gos, as prisões, mas também as igrejas, em que se pode controlar os malcomportados 
sem apontar o fuzil que “estraçalha bandido que nem papel”, como diz Mano Brown 
em seu “Diário de Um Detento”. Sim, detidos nas seitas que estreitam o quadrado de 
cada um e de cada uma, adaptando-os à barbárie capitalista, ensinando o Caminho de 
Santiago da prosperidade. 

 Nos dois casos, dos dois reducionismos, fundos públicos são criados e apro-
priados pelo mundo privado dos interesses lucrativos e também há a expropriação 
da renda das famílias por esses negócios lucrativos, sistema que atende pelo nome de 
capitalismo liberal, mas não somente, como às vezes nos parece, nos países periféricos 
em que o capitalismo ainda tarda para completar o seu ciclo, pois isso é o que acontece 
na verdade na metrópole do capital, os Estados Unidos. Não é um subproduto de um 
capitalismo que nós vivemos no Brasil, mas é um modus operandi, é o próprio capitalismo 
nos Estados Unidos, como cada vez mais aqui, a renda das famílias é sugada pelo con-
sumo, inclusive o consumo de fármacos e de terapêuticas, e a poupança das sociedades 
é apropriada pelo empreendimento lucrativo que explora a saúde, a educação, explora 
a segurança e também explora a fé. Não há sagrado para o capital que tudo profana. 
Eu vou passar a palavra imediatamente, depois essa provocação, e que ajude a dialogar 
com o que vocês já tinham nos preparado. Vamos começar com o Roberto Leher. Por 
favor, Roberto. 

[Roberto] Boa noite, Rogério, maravilhosa sua introdução, muito profunda, den-
sa em relação aos processos sócio-históricos que estão em curso e não apenas no Brasil. 
Desejo muito boa noite e registrar uma imensa alegria de estar também com a pro-
fessora Ana Pitta. Feliz em revê-la e também a professora Cida Moysés, que ajudou a 
construir essa atividade. É uma felicidade enorme estarmos juntos nessa atividade. E 
claro, a cada uma, cada um de vocês que estão acompanhando esta atividade nesta noi-
te ou até mesmo posteriormente, quando estiver disponibilizada publicamente. Saúdo 
muito a agenda que vocês nos propuseram, porque é uma agenda que a meu ver está 
no âmago das políticas públicas, particularmente no contexto em que todos esses as-
pectos, que o Rogério já vinha destacando, ganham novos contornos com o contexto 
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que estamos vivendo no Brasil e também nos Estados Unidos. Um contexto em que 
grande parte das políticas estão indissociavelmente vinculadas ao chamado darwinismo 
social: a seleção mais aptos, dos ditos normais e os que estão fora do chamado padrão 
de normalidade estariam enfim sucumbindo e merecem sucumbir. Essa lógica dessa 
política referenciada no darwinismo social, que aliás é até uma injustiça com Charles 
Darwin, porque ele próprio não pensava dessa forma a sociedade, é o que está presente 
e está subjacente às políticas que associam hoje uma autocracia com proposições ex-
plicitamente neofascistas. Uma autocracia neofascista que traz uma dimensão nova que 
atualiza politicamente essas proposições que estiveram no período do fascismo clássico 
nos anos 20 e 30 na Europa, referenciadas no chamado darwinismo social. Inicialmen-
te gostaria de chamar a atenção para o fato de que essas políticas que nos assombram 
todos os dias, que são explicitamente darwinistas sociais - vou falar um pouco sobre 
isso adiante - essas políticas que são conduzidas pelo governo de Jair Bolsonaro, não 
são um acontecimento excepcional, não se trata de um acidente histórico e tampouco 
significa a chegada de um meteoro que caiu no planeta Terra. Na realidade, temos na 
sociedade brasileira - e nesse sentido eu creio que a apresentação inicial do Rogério é 
perfeita para a realidade que nós temos hoje - já há muito tempo o alinhamento do ovo 
da serpente do fascismo, desses valores, dessas proposições políticas que estavam já se 
aninhando na sociedade, de modo que os bolsonaristas encontraram o seu Bolsonaro, 
mas é importante destacar que Bolsonaro não é o fundador de um movimento, ele é 
expressão de um movimento de extrema-direita que estava subjacente e que encontrou 
uma representação em determinados contextos, em determinada circunstância histó-
rica que viabiliza sua eleição. Por limite de tempo não vou poder dar muitos detalhes, 
mas no caso brasileiro é evidente que nós vivemos uma série de acontecimentos que 
estavam indicando essas possibilidades.

Primeiro, a forma de ressignificação do que aconteceu em 2013, das manifestações; 
a perda de referências importantes do campo democrático da esquerda, dos sindicatos, 
dos partidos, de uma auto-organização da sociedade; a perspectiva de que a mudança da 
sociedade, uma mudança democrática, requer uma sociedade organizada, politicamente 
consciente, muito fortemente envolvida na construção de um senso comum democráti-
co. É forçoso reconhecer que em vinte anos tivemos uma mudança tectônica no senso 
comum no Brasil - mas não só no Brasil -, e foi esse processo, associado a uma brutal 
crise econômica, que explica em grande parte o golpe em 2016, em que ficou eviden-
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te que o andar de cima, os setores dominantes, vislumbraram que a saída para a crise 
econômica era uma saída de aprofundamento daquilo que Florestan Fernandes deno-
minou de uma autocracia burguesa. É importante que nós não percamos de vista que 
essa dupla confluência que está em interação se amalgama, as proposições da extrema-
direita vão se conjugando com uma perspectiva ultra neoliberal e é nesse ambiente, 
com o apoio do andar de cima, que nós temos uma profunda redefinição do Estado, 
uma profunda redefinição das políticas públicas em nosso país e uma hipertrofia da 
lógica do chamado darwinismo social. 

Destaco dois pontos importantes: o contexto pós golpe de 2016 e a Emenda 
Constitucional de 95, que na prática deixa em suspenso grande parte da Constitui-
ção Federal, ou seja, a Constituição já não é mais possível de ser operada. Não é mais 
possível a Constituição ter consequências efetivas na vida social porque a Emenda 95 
promoveu um travamento do orçamento de tal ordem que hoje nós não temos recur-
sos para ciência e tecnologia, não temos recursos para educação, não temos os recursos 
suficientes para organizarmos o Sistema Único de Saúde, público, em especial no con-
texto de agravamento da pandemia; e enfim, com tudo isso vai ficando muito evidente 
que o país vive um contexto de profundas transformações no âmbito do Estado, que 
não são transformações apenas nas políticas sociais, mas uma profunda deslegitimação 
da própria democracia. É como se a democracia estivesse em suspenso, algo como “va-
mos deixar a democracia, os fundamentos democráticos em suspenso e vamos imple-
mentar uma agenda de autocracia”, que é, conforme destaca Florestan, uma autocracia 
burguesa. Então o que nós vivemos hoje no Brasil, no meu entendimento, é um proces-
so em que não podemos apenas imputar a uma pessoa, mas é um processo muito mais 
subjacente, muito mais profundo, em que mudanças no senso comum e organização 
crescente de setores de extrema-direita vão se capilarizando na sociedade brasileira e 
se somam a um horizonte autocrático para construir uma saída de retomada da taxa de 
lucro e das formas de acumulação e reprodução do capital. 

Gostaria de destacar que esta situação que estamos vivendo não pode ser lida 
como uma excepcionalidade. O que nós vivemos no Brasil de hoje, a meu ver, deve ser 
pensado como nos sugere Walter Benjamin, como um estado de exceção e o Benjamin 
escreve sobre o estado de exceção em suas teses sobre a história, em 1940, num mo-
mento brutal do fascismo. É obviamente um texto que está interpelando o fascismo e 
nesse texto o Benjamim chama atenção para o fato de que o estado de exceção, a bruta-



227

lidade, a violência, é o cotidiano da maior parte da população do mundo e o nosso pa-
pel não é, como na lógica da patologização do social, a nossa função jamais pode ser de 
reivindicar a normalidade ou a ideologia do “novo normal”. Nós temos que nos afastar 
do normal e ao contrário, destrinchar, revirar, desentranhar os determinantes do estado 
de exceção que marca a vida cotidiana de grande parte da humanidade. Nós sabemos 
que metade da população mundial hoje vive com menos de 5 dólares por dia; hoje mais 
da metade da população brasileira não tem ocupação, não tem ocupação regular. É esse 
quadro, é essa extensão do estado de exceção que nós vivemos. 

As proposições que buscam patologizar o social na busca do que é anormal, do 
que que é mórbido, do que deve ser negado, de quem pode ser perdedor, daqueles que 
podem com razão sucumbir, enfim, é uma perspectiva que, insisto, está fortemente 
ancorada numa tradição política que vem, seguramente a partir do século 20, está vin-
culada ao fascismo. Ontem o Presidente da República disse que o Brasil tem que deixar 
de ser um país de “maricas”, e nós sabemos que a vitória de Bolsonaro foi uma vitória 
eleitoral muito fortemente referenciada na chamada “discussão da ideologia de gêne-
ro”, a perseguição a todas as polissêmicas comunidades LGBTQI+ foi estruturante da 
sua persona política. Todos os dias acompanhamos essas manifestações que parecem 
que já estão banalizadas. Essa semana também o presidente destacou que as vacinas 
estão relacionadas à morte, à invalidez, ao anormal, à anomalia. Por isso, ao fazer essa 
denúncia da anomalia, Bolsonaro ganha. Diante da catástrofe única de tantos mortos, 
Bolsonaro indagou “e daí?” E nós temos que de fato lembrar que o fascista está muito 
estruturalmente referenciado nessa lógica de darwinismo social e que a caracterização 
de “um outro” anormal é parte da política fascista. 

Vejam como o governo atual se refere à universidade: é um lugar de pervertidos, 
de drogados, de pessoas que tem comportamento sexual anômalo e não estamos longe 
da disposição do governo federal de talvez colocar um triângulo rosa na população, nas 
pessoas que compõem o imenso e polissêmico conjunto de seres humanos que tem 
muitas outras formas de amar. 

Vejam que existe uma política, conforme destacou de forma muito precisa Rogé-
rio, no que diz respeito a política de manicômios, de internação forçada; e agora nós 
temos no campo da educação aquele famigerado decreto 10.502 que busca colocar as 
crianças com deficiência em lugares de exclusão, em lugares de aprisionamento, em 
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lugares que tentam esconder da sociedade a existência de crianças com deficiência. Vio-
lando a Constituição Federal, os princípios mais fundamentais dos direitos humanos, e 
explicitamente desrespeitando o artigo 208 da Constituição que afirma que as crianças 
com deficiência são educadas nas escolas regulares. E essa perspectiva do governo Bol-
sonaro, insisto, está ancorada na tradição fascista. Tudo que estamos acompanhando, 
cura gay, não difere do código penal alemão no contexto do nazismo, ou da aplicação 
do código que era anterior na Inglaterra, e que, no governo nazista, resultou numa 
quantidade imensa de seres humanos executados, os que tinham seus triângulos rosa e 
também com políticas de castração. Vejam o discurso da extrema-direita e que a toda 
hora aparece; isso aconteceu em diversos momentos das contendas políticas, associa-
ção entre ser homossexual e ser pedófilo, a mesma coisa aconteceu na Itália de Musso-
lini, nos estudos de Lombroso para caracterizar o que é normal e o que é patológico e, 
conforme também já foi muito bem pontuado anteriormente, isso se expressa também 
em códigos coercitivos de conduta e códigos “morais” - não só morais de conduta - 
como nós temos na ofensiva de correntes pentecostais e neopentecostais, não só nestas 
correntes, mas também da direita da igreja católica, na “escola sem partido”. A escola 
sem partido é a expressão dessa perspectiva do darwinismo social. A permanente de-
fesa da supremacia branca, de que \ não podemos ficar defendendo cota porque isso é 
coitadismo e assim vai, sucessivamente. 

Todo este contexto de darwinismo social está inserido dentro de uma política so-
bre o Estado e a sociedade que a extrema-direita, ela própria, assume como de guerra 
cultural. Padrão de normalidade é o padrão obviamente eurocêntrico, é o padrão dito 
judaico-cristão, em que tudo que não está nesta nervura central é desviante, portanto, 
patológico. Cada vez mais encontramos a explicitação na guerra cultural de que a li-
berdade nada tem a ver com a igualdade social, retrocedendo à Revolução Francesa, 
inviabilizando todos os valores democráticos que foram decantados a partir das lutas 
sociais, a partir do Iluminismo. Nós temos um Ministério da Saúde que é uma trincheira 
do negacionismo, um Ministério da Educação que é uma trincheira do negacionismo, 
uma Secretaria de Cultura que é uma trincheira do darwinismo social, do negacionismo 
enfim e tudo isso indica que a autocracia burguesa no Brasil hoje, é uma autocracia que 
é indissociável do darwinismo social e é indissociável, portanto, das proposições neo-
fascistas. 
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Para concluir, como professor e educador tenho uma preocupação muito grande 
com mudanças no senso comum, porque o senso comum cria as disposições de pen-
samento, as formas de pensamento que são naturalmente vindas, o nosso pensamento 
diante das circunstâncias e só com um câmbio no senso comum nós vamos poder 
de fato avançar na perspectiva de construção de núcleos de bom senso, que superem 
essas visões darwinistas sociais da extrema-direita, segregacionistas de todos os tipos 
que marcam uma cotidianidade. E sabemos que nós somos muitos que entendem uma 
sociedade democrática, que professamos valores democráticos, que projetamos valores 
democráticos, mas é crucial que tenhamos, tal como a extrema-direita tem, os nossos 
aparelhos privados de hegemonia organizados. E entre esses aparelhos privados de 
hegemonia, nós temos as entidades, associações, coalizões científicas, que têm a meu 
ver hoje um papel muito destacado e por isso eu registro a importância do movimento 
Despatologiza, de crítica à medicalização do fracasso escolar, do “Concerta”, como 
nos ensinou a Cida Moysés e a Cecília Collares. Para essas proposições nós precisamos 
ter uma inteligência capaz de incidir sobre a formação de professores, sobre as esco-
las, sobre os postos de saúde; e se nós não conseguirmos de fato estruturar os nossos 
aparelhos para a construção de uma outra hegemonia, a luta fica muito mais difícil. 
Tenho uma leitura positiva sobre o que estamos logrando no Brasil de hoje, apesar 
de todas as dificuldades. Vimos que na eleição recente nos Estados Unidos, 92% das 
mulheres negras em vários estados votaram contra o Trump. Qual o nome disso, se-
não consciência de classe? A incorporação da dimensão raça na perspectiva da classe. 
É evidente que naquele país temos um processo de mudança no senso comum vindo 
de baixo, e que é óbvio que não é plenamente hegemônico - estamos vendo os 70 mi-
lhões de votos do Trump; mas é forçoso reconhecer que, ainda que numa ofensiva, 
inclusive armada, a população entendeu o que está se passando, ou seja, nós podemos 
mudar o senso comum. Isso não foi natural nos Estados Unidos, não foi por geração 
espontânea, desde a campanha do Bernie Sanders, nós vimos muitos organismos, mui-
tos sindicatos, muitas entidades permanentemente trabalhando, fazendo um trabalho 
cotidiano de autoeducação, mas um trabalho ativo, junto as igrejas, junto aos sindicatos, 
junto a luta dos imigrantes e creio que no Brasil nós estamos dando passos importan-
tes nesse sentido e nosso desafio é formar coalizões, formar frentes e sobretudo criar 
movimentos de compartilhamento de experiências de autoformação, para que a gente 
possa prover as mudanças no senso comum que irão nos elevar para um outro patamar 
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civilizatório frente à barbárie neofascista que está se aninhando na sociedade brasileira. 
Então, temos um excelente enfrentamento a fazer, mas com boas condições para que 
nós possamos ter sucesso, obrigado. 

[Rogério] Muito bom ouvi-lo. Acho fundamental trazer esses conceitos do darwi-
nismo social, aqui também, principalmente no meio acadêmico, chamado de merito-
cracia; trazer esse grande impasse que é o Estado Brasileiro sendo esmagado pelas 
reformas e se inviabilizando. Falando em relação à pandemia, por exemplo, queria só 
fazer uma ponderação que o combate à pandemia ficou impossibilitado, para além 
do negacionismo que tem um papel importante, mas o próprio desmonte do Estado, 
tem muita gente boa, muitos prefeitos que eu conheço que tentaram fazer o combate 
à pandemia corretamente e ficaram muito fragilizados pelo próprio desmonte do Es-
tado, dos processos de privatização, o processo de oessização, de OS , enfim e dentro 
desses desmontes todos, além da PEC 95, agora uma novidade que é a autonomia do 
Banco Central, um absurdo. Transformar o Banco Central como se fosse uma instância 
do Estado, quer dizer, o Estado vai ter o poder legislativo, o poder judiciário, o poder 
executivo e o Banco Central. É um negócio dominado evidentemente pelos capitalistas 
e banqueiros. Completando esse comentário, foi interessante que você trouxesse a dis-
cussão do fascismo, Roberto, e trouxesse também o Walter Benjamin, quando eu estava 
falando da questão do filme do John Boorman e do Sean Connery. Vou dar um spoiler 
aqui para quem for assistir, aquela proposta de uma sociedade eternamente jovem, que 
ninguém adoece, que ninguém envelhece, dos eternos, ela dá errado! Mas ela era uma 
espécie de fascismo high-tech, de controle genético que só pode dar errado. Dá errado 
porque a catástrofe é o progresso e o progresso é a catástrofe, dizia Walter Benjamin; 
mas com esse pequeno comentário queria chamar a participação da nossa querida Ana 
Pitta, já anunciada aqui como PhD em medicina, trabalhou como gestora, com uma 
robusta e importante experiência como coordenadora nacional de saúde mental e está 
na criação dessas novas hegemonias ou dessas quebras de hegemonia, dessas coalizões 
desde a base, fazendo o que o Roberto estava nos orientando a fazer: aumentar a ener-
gia do debate, fazer muito debate, fazer muita conversa e quebrando, desde a base da 
sociedade, essa hegemonia da liberação da violência, da liberação do fascismo, dessa 
coisa que se estrutura porque muita gente adere a ela porque dá prazer. Dá prazer opri-
mir o outro, se sentir superior ao outro. E isso está nos grandes poderes, mas também 
está na base da sociedade e o nosso trabalho é ir desmontando isso. 
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[Ana]  Queria agradecer muitíssimo a Cida Moysés, ao grupo Despatologiza pelo 
que remete em mim de boas lembranças, mas não posso deixar de falar da minha sa-
tisfação de escutar ao Roberto. As duas falas anteriores foram bastante significativas e 
eu pontuo o capital que a tudo profana e penso que temos de colocar esse enquadre na 
discussão da despatologização das políticas públicas; mas foram levantadas aqui ques-
tões muito tocantes. 

É ótimo ter uma cabeça interdisciplinar neste momento atual, onde vivemos uma 
grande atrocidade de acontecimentos, embora meus antecessores já tivessem comenta-
do, mas fica muito difícil falar de despatolgoização e da urgência dessa despatologização, 
quando a gente vê um ataque tão brutal a alguma coisa que no Brasil foi estruturante. 
A guerra das vacinas com Oswaldo Cruz e o trabalho do Vital Brazil em São Paulo, 
com as serpentes, foram fulcrais para o desenvolvimento da saúde pública brasileira - e 
sempre apoiados os dois, tanto Oswaldo Cruz como Vital Brazil, por presidentes, go-
vernadores -, para políticas públicas que nos levaram a chegar onde estamos, apesar de 
todas as ameaças. Nós tivemos ontem, vocês já comentaram tanto a desqualificação da 
vacina enquanto um instrumento e de uma forma banal, irresponsável, expondo inclu-
sive eticamente o caso, que foi um agravo entre os dez mil participantes de um estudo, 
obviamente que aconteceu um acidente grave e que nada tem a ver com o estudo por-
que a vida segue e as pessoas estão vivendo suas vidas. Isto então é a expressão dessa 
outra atrocidade. 

Quero agradecer realmente ao grupo, em especial a Cida, amiga de muito tem-
po, pela chance de estar podendo nesse momento homenagear duas pessoas: Hésio 
Cordeiro, que perdemos essa semana e que foi um grande companheiro, tanto na 8ª 
Conferência Nacional de Saúde, que no final da década de 80 teve elementos organi-
zatórios, civilizatórios para construirmos um movimento de reforma sanitária que foi 
fundamental para que nossa Constituição Federal pudesse redigir o artigo 198 garan-
tindo o acesso universal à saúde. O SUS é uma grande conquista, uma universal con-
quista. Não existe país no mundo com mais de 200 milhões de habitantes que teve esta 
ousadia. Estou falando no passado pois está ficando muito difícil para qualquer pessoa 
no campo da saúde pública falar da atual política de saúde, porque nós temos sofrido 
tantos agravos, tantas violências, particularmente de 2015 para cá e de 2017 então para 
cá, com a gestão dos senhores Temer e o atual presidente, que está exagerando a dose, 
porque ele consegue ter uma performance de uma velocidade que nos faz ouvirmos a 
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cada dia uma brutalidade. Eu sou da geração de 1968, fiz 18 anos em 68, e de lá para cá 
eu me habituei a lutar e aprendi a lutar, citando a Cida, porque “lutar nós sabemos” e o 
movimento de despatologização da vida, da política, do mundo, foi algo que já naquele 
momento fomos gestando. A primeira vez que eu vi de modo mais concreto a discus-
são de despatologização foi justo quando, conversando com Basaglia, falamos sobre a 
rede de alternativas à psiquiatria que tinha como lema maior a luta contra a patologi-
zação dos conflitos sociais e a transformação desses conflitos em sintomas, em sinais, 
que mereceriam da medicina ou melhor, da elite médica, uma transformação quase 
que imediata em algo que pudesse satisfazer a indústria farmacêutica e nesse sentido 
lembro o assinalamento do Rogério de que o capital está ai e a tudo profana [essa minha 
conversação com Basaglia] pôde realmente dar um motor muito bom para que a gente 
construísse uma política pública de saúde voltada para a saúde verdadeiramente e não 
para doença. 

E a segunda homenagem que eu faria é ao nosso querido Paulo Michelon, usuário 
da saúde mental, que faleceu há dois dias e que foi uma lição de vida de como, vivendo 
na pele a marginalidade, o preconceito, a exclusão, as dificuldades de estar no mundo 
com os famigerados transtornos mentais, pode fazer a virada e tornar essas marcas em 
marcas de vida, marcas de luta, características pessoais imprescindíveis para a sua rela-
ção com os outros, com todos nós. 

Falo de perdas de pessoas importantes na minha própria formação, na minha 
própria militância, para dizer que eu prefiro viver com elas. Elas estão presentes em 
mim, porque nós temos de transformar radicalmente e a curto prazo, porque senão não 
aguentaremos, não suportaremos esses desatinos e realmente deveremos tentar todas 
as lutas que estiverem disponíveis para superar este momento. É um momento que 
realmente é interessante, eu já não tenho idade para ser ingênua, mas escutar essas coi-
sas a cada dia, do mesmo jeito que foi acompanhar a eleição e a performance do presiden-
te, é para mim inacreditável, inaceitável; mas nós temos, como os bons antropólogos 
e mártires, de observar o que está se passando, mas não perder a dimensão da luta. A 
primeira luta vai ser agora domingo, vamos tentar eleger pessoas que retomem nossas 
conquistas. A vida vem em ondas como o mar, mas não podemos ter ressacas tão vigo-
rosas, tão destruidoras que nos façam perder o rumo. Então eu espero que, onde nós 
estivermos, possamos fazer escolhas interessantes, embora nossa última experiência 
não tenha sido satisfatória. Aliás, eu estava tentando organizar os recentes e desastrosos 
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acontecimentos: tem a ver primeiro com golpe à democracia que nós experimentamos 
com o impeachment da presidente anterior, sem motivos decentes - um a um estão 
sendo demonstrados como absolutamente pouco consistentes, pouco convincentes -; 
mas nós também tivemos uma demonstração pela eleição pois, quando tínhamos um 
candidato absolutamente capaz de conduzir nossos destinos, elegemos um outro. E 
agora a cada dia os seus 30% dominam e estrangulam os 70% que o acham ridículo, e 
causam um prejuízo imenso à nação. 

Então vou tentar chegar à questão da saúde, já que o Despatologiza tem a ver 
com a política pública de saúde também, embora o meu amigo Leher tenha feito a 
despatologização de várias áreas, inclusive a educação, que é importantíssima para que 
a saúde mental se viabilize, para que as políticas de álcool e drogas também aconteçam 
a bom tamanho, mas nós que levamos uma vida para pensar o SUS, que é uma política 
pública de saúde decente, para construir um SUS equitativo, de acessibilidade universal, 
atingindo a todos os grupos e sem absolutamente nenhum preconceito de gênero, de 
raça, de repente, somos atropelados. E não creio que tenha sido o vírus o maior atro-
pelo, porque o vírus apenas realçou o que estava sendo gestado: a privatização brutal 
de um sistema de saúde que não tem qualquer chance de se viabilizar. Há o médico que 
agora, na minha associação psiquiátrica, tem defendido contratação de consultórios 
privados no Brasil e a distribuição farta de psicofármacos para resolver o problema da 
saúde mental e drogas, no âmbito territorial; no âmbito mais geral e até hegemônico 
em termo de condução, estão as comunidades terapêuticas, instituições fechadas, to-
tais, que o meu amigo Rogério muito bem chamou de aglomerações institucionais, inclu-
sive com danos bastante importantes agora nesse momento de covid. Mas quem está 
vendo isso? Se estamos em um governo absolutamente negacionista e que nada vê. Se 
temos um ministro da saúde, que até quando ousou tomar uma decisão, foi totalmente 
desmoralizado e que só no governo realmente fascista, militar, pode-se compreender a 
permanência desse senhor no ministério da saúde. O ministério da saúde, que sempre 
teve os melhores quadros de formação, porque temos Fiocruz, o meu departamento de 
medicina preventiva da USP, onde eu me formei e muitos se formaram, a Escola Na-
cional de Saúde Pública. Enfim, a UERJ, a UFRJ, onde trabalhamos e fizemos muitas 
pesquisas. O que não falta nesse país são pessoas formadas de um modo convincente, e 
de um modo pluri institucional: psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas 
ocupacionais, médicos - porque nem todo médico pensa como alguns estão pensando 
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-, e não estão tendo, nesse momento, a chance de exibir seus conhecimentos. É preciso 
que se diga em alto e bom som que estamos sendo governados por um exército de ig-
norantes, e um país como o Brasil não merece isto. Patologizantes são estas iniciativas. 
Eu tinha falado do golpe na democracia, porque a democracia é terapêutica, a demo-
cracia é despatologizante. E se nós estamos golpeando a democracia nesses últimos 5 
anos, não estamos fazendo nada que tenha a ver com essa história que construímos 
para dotar esse país de um SUS decente que atenda a todos. Agora, por exemplo, eu 
fiquei com uma esperança. Eu sou uma ingênua realmente, não tenho idade, mas sou. 
Quando eu ouvi o ministro Mandetta com o jaleco do SUS dizendo “vamos fazer”, etc 
e tal, e angariando fundos para organizar a atenção, eu fiquei com esperança. Eu achei 
que o negócio dos ventiladores ... que é tanta corrupção, porque nesta tragédia toda que 
estamos vivendo tem um grupo que está enfiando dinheiro nos bolsos. E sem qualquer 
dimensão de que o cuidado a essas pessoas deveria ter uma estrutura de sistema de saú-
de muito forte e organizada, para detectar e diagnosticar o mais precocemente possível 
a emergência do vírus, da doença, da patologia viral. E mais ainda: se preparar para o 
depois, e se preparar para o depois é ter uma dimensão no campo do cuidado mental e 
de drogas, uma dimensão de atenção psicossocial, qual seja, de ter equipes bem forma-
das, com supervisão clínico-institucional presente para que as pessoas tenham chance 
de conversar sobre suas perdas, sobre seus medos, sobre como foi difícil a vivência 
nesses respiradores, nessas UTIs, porque a vida continua. E para aquelas pessoas que 
foram vencedoras na batalha da covid é preciso ofertar, é preciso que tenhamos uma 
estrutura de serviço, uma estrutura acolhedora para que elas tenham chance de serem 
sujeitos vivos, formadores de uma sociedade justa, decente, participativa, que brigue, 
que lute pelos seus ideais. 

Não estou propondo nenhuma pasteurização de ideias nem de desejos, mas para 
sermos não-patológicos, para não aceitarmos a medicalização e o sintoma como os 
organizadores da vida humana, da saúde humana, da vida psíquica, da vida física, nós 
temos de realmente dar uma guinada, pois estamos descendo ladeira abaixo. Estou 
falando isso porque tenho visitado CAPSs e me impressiona o sucateamento e a de-
sesperança entre as pessoas que estão trabalhando, embora também me surpreenda 
a vitalidade de algumas equipes. Como estão buscando ajudas, como estão buscando 
sobrevivência, mesmo nesse estado de absoluto desrespeito aos seus trabalhos. E isso 
tem sido uma política pública desde o início dos anos 80. Fui coordenadora em 1998 
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e o Ministério da Saúde tinha uma política pública de formar pessoas, acompanhar 
pessoas, criar serviços territoriais competentes, substitutivos à rede/indústria da lou-
cura que estávamos enfrentando na ocasião. Então, há a supressão de direitos sociais, 
porque não há nenhuma política de saúde que possa de fato existir se direitos humanos 
não forem respeitados, se não há o cuidado cotidiano com a vida, pelo trabalho. As 
pessoas estão sem trabalho, sem ocupação. Vocês sabem o que causa na cabeça de um 
indivíduo acordar de manhã sem saber o que vai fazer, ou sem ter o que fazer? A gente 
está experimentando nessa pandemia vivências conflitantes: de um lado o sofrimento 
pelo isolamento, pelo distanciamento das pessoas e de outro, algumas facilidades, como 
agora por exemplo, eu estou aqui na Bahia, meu amigo lá no Rio de Janeiro, o outro 
em Campinas e outro ainda, em São Paulo. Então estamos todos reunidos aqui com 
baixo custo. Algumas coisas estão nos fazendo pensar, nessa pandemia. Mas vou en-
cerrar porque temos que continuar debatendo os danos maiores. Estou convencida que 
nesse momento, embora ache essa pandemia uma coisa trágica, algo que a gente não 
tem instrumentos para lidar; e ontem houve a esperança de termos um enfrentamento 
eficaz, porque pensamos que foi assim com a poliomielite, foi assim com a varíola, foi 
assim com a febre amarela. Porque não será assim com o Coronavírus? Mas o nosso 
presidente preferiu ser garoto propaganda da cloroquina, ainda que eu tenha certeza de 
que ele não usou a Cloroquina e ele parou de falar da cloroquina, assim como seus as-
sistentes e o ministro da saúde. Será que ele usou a cloroquina? Pararam de falar porque 
são irresponsáveis. E olha que a cloroquina tem os seus méritos, quando a gente pensa 
na malária, quando a gente pensa no lúpus eritematoso. Mas era uma solução fácil, má-
gica, uma resposta imediata a um problema que estava afligindo a todos. Então, quero 
interromper nesse momento a minha conversa com vocês para não ficar longa demais, 
porque quero ter o prazer de poder compartir coisas muito instigantes que foram aqui 
levantadas. Assim, finalizo a minha fala com a esperança que o Roberto levantou e que 
o Rogério certamente levanta, meu companheiro de subcomissão de drogas e saúde 
mental no Conselho Nacional de Direitos Humanos. Porque nós, que militamos a todo 
tempo para despatologizar a sociedade e as nossas práticas sociais, estamos tendo que 
trabalhar em nesgas, pequenas nesgas. Nós, que já tivemos o espaço reservado e garan-
tido nos Conselhos de Saúde, no próprio Congresso Nacional, nos diferentes espaços 
societários onde era possível lutar com eficácia, qual seja, modificando práticas que 
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deveriam ser modificadas. Então, obrigada pela chance de estar com vocês. E há per-
guntas muito legais que estão sendo feitas pelo público. 

[Rogério] Estava falando que recomendo Walter Benjamin novamente, dialogan-
do com o que você disse, Ana; e é por conta dos desesperados que conseguimos manter 
as esperanças, que estamos nessa toada. A Ana colocou muitas questões importantes, 
fundamentais, mas queria destacar o que nós vamos fazer com a pandemia. Temos conver-
sado sobre isso, você trouxe essa dica. Não banalizar isso, não banalizar sofrimento, 
promover não a catarse, mas a assimilação profunda, a simbolização profunda do que 
foi, porque tem uma dimensão trágica da pandemia que não pode ser banalizada. O 
Bolsonaro o tempo todo, e o bolsonarismo, tentam transformar essa dimensão trágica 
em uma espécie de ópera-bufa, quer seja como uma escatologia, o palhaço que solta os 
peidos, e eu acho que precisamos resgatar essa dimensão profunda desses sentimentos 
de tragédia. Para não desperdiçar essa energia que foi criada, e não só fazer catarse, mas 
trazer a profundidade disso, a elaboração disso. E a elaboração tem um sentido indivi-
dual, digamos assim, pessoal, subjetivo eu diria, mas tem uma dimensão política impor-
tante. Porque ela não foi causada por um vírus; o vírus é um agente etiológico, mas a 
dimensão da pandemia é social. Ela veio e exacerbou as nossas mazelas e o primeiro a 
compreender a pandemia como um dispositivo político foi a direita e o Bolsonaro, que 
trabalhou o tempo todo com a sua narrativa disruptiva ilógica de uma polissemia tosca 
de mistura, mas que foi fundamental para ele continuar conversando com a sua base 
social e continuar organizando a sua base social em cima das parvoíces que ele falou. O 
tempo todo ele trabalhou e trabalha para a unificação da sua base social, dando a ela 
repertório para falar e continuar falando as bobagens e fazendo as disputas. Tanto é 
que ao longo da pandemia, ao invés da sua popularidade diminuir, ela aumentou. Mas 
“ah também aumentou o consenso contra”. Sim, mas quem disse que ele queria unani-
midade? Porque o resto da unanimidade é dado pelo aparelho ideológico das mídias de 
massa, mídias corporativas que sustentam o discurso da paz do mercado. 

Então, acho que juntando, Roberto, e é uma pergunta também para ti, esse pro-
jeto de mudar o senso comum do papel da pandemia e esse resgate da pandemia que 
traz essa dimensão subjetiva, que traz essa dimensão coletiva e social, acho que é uma 
oportunidade que não podemos continuar perdendo. Acho que já perdemos muito. 
Não conseguimos formular um discurso unificado sobre a pandemia, que traduzisse a 
pandemia para as massas, acho que essa tarefa não acabou. E esse sofrimento profundo 
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hoje se reflete em 163 mil pessoas, e nós sabemos que não é só 163 mil. Todos os cálcu-
los dos epidemiologistas sérios do Brasil apontam para 30%, 40% ou 50% a mais, e as-
sim, passamos certamente de 200.000 mortes. É só pegar o cálculo, pegar a quantidade 
geral de mortes e as mortes por síndrome aguda respiratória grave, que já vemos que 
os números não batem. Tem muito mais mortes que o anunciado; mas já com 163.000 
seria um desastre enorme. Uma grande calamidade que mexe e se multiplica; todas as 
pessoas que faleceram e também essa grande tragédia social, que é esse sentimento de 
medo, desamparo. Acho que o registro que a pandemia traz para sociedade brasileira é 
o registro de desamparo. E temos que conversar com os desesperados e os desampa-
rados. Acho que nossa esperança só pode existir por conta de reconhecer os desespe-
rados e os desamparados, inclusive da pandemia, e aí eu queria que você respondesse... 

[Ana] Rogério, só queria antes realçar esse seu argumento. Nós estamos a uma 
semana com uma suspeita suspeitíssima instabilidade do ministério da saúde para reco-
lher os dados. Como se trabalha com uma epidemia sem dados epidemiológicos? Isso 
é a evidência para seu argumento. 

[Rogério] E tem uma segunda onda estourando na Europa, nós aqui achando 
que aqui não; toda essa imprudência gerou desamparo. O “não fazer” do ministério da 
saúde, que virou o ministério do quinta coluna do vírus, e é interessante ter um general, 
como um general entreguista da segunda guerra... 

[Ana] Muitas pessoas têm a visão de que eles foram competentes. O discurso 
negacionista é o que tá animando paredões, bailes e campanhas, e etc., como se nada 
estivesse acontecendo, mas vamos ouvir o Roberto... 

[Rogerio] Roberto, peço que você dialogue também com as pessoas que apare-
ceram no chat e um pouco com essas provocações. O caminho é seu, só uma sugestão 
mesmo.

[Roberto] Obrigado Rogério, acho que a inquietação que está aqui sendo discuti-
da é estruturante em tudo que estamos debatendo hoje. É importante resgatarmos uma 
dimensão, a meu ver muito importante, a Ana destacou bem isso e você também falou 
sobre isso. Não é um fenômeno da natureza em abstrato o que nós estamos vivendo. 
A taxa de letalidade tem cor, tem classe e tem território. E é muito importante destacar 
um elemento, a meu ver subjacente e eu volto a questão do Darwinismo social, porque 
estou muito convencido que hoje ela é estruturante em tudo que estamos vivendo. 
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Quando o presidente diz “Nós não somos um país de maricas”, quando o presidente 
da república diz “eu não me preocupo com a Covid, eu fui atleta”, qual a mensagem 
implícita? Morrem os fracos. E portanto, talvez o país melhore sem eles, talvez o país 
melhore sem os fracos. Isso é fascismo, e é importante que nós não percamos de vista 
isso, porque há toda uma construção política, uma narrativa sobre a pandemia, a for-
ma como sonegam dados, a forma como é apresentada a falsa solução da cloroquina, 
quando nós sabemos que isto é apenas uma forma de legitimar que morrem aqueles 
que não souberam se cuidar, “podiam ter tomado a cloroquina e estariam vivos!”. Tudo 
isso, ao meu ver, está indicando um quadro em que de fato esse desamparo, o desalento 
da população, enfim, com todas as razões, ganha um contorno muito perigoso para a 
democracia. 

Onde as pessoas podem tentar encontrar um amparo? Algum conforto? Se o esta-
do é negacionista, se o estado não é hoje uma referência de que podemos enfrentar em 
melhores condições. O vírus é uma questão da natureza, é um fato da natureza; agora, 
as consequências do vírus são sociais. E nós poderíamos estar em condições muito, 
mas muito melhores, se o estado estivesse operando políticas públicas. 

Vejam o nosso debate, agora pensando questões relativas ao sistema educacional 
que mobiliza 60 milhões de pessoas no Brasil. Nós temos um ministério da educação, 
que é uma trincheira da guerra da cultura negacionista. Nenhuma medida foi tomada 
para adequar as escolas ao retorno presencial. O que é óbvio que tem que ser feito, e 
que todos os países fizeram. Bom, temos que criar espaços externos nas escolas para 
que as crianças pequenas, que vão interagir, vão ficar emboladinhas, fiquem ao ar livre 
com toldos, mais lavatórios, enfim, questões banais. Isso nem na universidade, nas fede-
rais, nem nas escolas públicas, nada foi feito para preparar para as condições de retorno. 
Então nós temos um quadro de política pública que está todo ele referenciado, enfim, 
nessa perspectiva fascista da guerra cultural, na perspectiva do darwinismo social. O 
darwinismo social é a maneira com que os fascistas hoje tentam legitimar, digamos, um 
projeto de sociedade que tem como fundamento a completa ausência de democracia, 
de razão, de afetividade, de estar junto com as pessoas, de reconhecer a humanidade do 
outro; enfim, nós estamos quebrando os valores fundamentais da sociedade, e confor-
me você destacou no início, o “hoje” depende de nós mesmos. Nós só vamos sair dessa 
situação por nós mesmos, porque não tem outra alternativa. Se nós queremos pensar 
um futuro de escola pública, e o retorno, os trabalhadores da educação, os setores de-
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mocráticos, vão ter de se mobilizar para discutir critérios de volta com segurança, cri-
térios epidemiológicos, sanitários etc., ou ninguém vai fazer isso. Alguém acredita que 
esse Ministério da Saúde vai tomar alguma medida? Que o Ministério da Educação, que 
já disse que não tem nada a ver com eles esse problema, vai fazer alguma coisa? Não 
vai. Então, estamos em um contexto social que, necessariamente temos que tomar os 
assuntos de Estado nas nossas mãos, e aqui é forçoso reconhecer que temos um hiato 
organizativo muito grave. Enfim, acho que aqui não é momento de fazermos balanços 
políticos mais profundos, mas é óbvio que a sociedade brasileira não está organizada 
politicamente, numa cultura de auto-organização, para fazer esse tipo de enfrentamen-
to em defesa da vida, da democracia, da dignidade humana. Então nós vamos ter que 
reconstruir isso, e isto não é uma tarefa utópica. Ocorre na história dos povos. Isso é 
possível fazer na história dos povos, com todos os limites, contradições, insuficiências. 
Nós vimos isso até mesmo agora, conforme destaquei no processo eleitoral estaduni-
dense. Foi possível cambiar o senso comum. Então, nós temos agora um enfrentamento 
muito importante, que está relacionado a uma substantivação da democracia. Porque é 
forçoso também reconhecer que o nosso debate nos movimentos, nas lutas etc., sobre 
a democracia ficaram insípidos, inodoros e incolores; ou seja, nós perdemos a subs-
tância da democracia, da igualdade social, do que significa efetivamente a possibilidade 
do uso autônomo e crítico da razão. Enfim, temos muitas dimensões, a meu ver, que 
estão nas nossas mãos, mas nós temos que ter consciência de que precisamos cumprir 
determinadas tarefas; porque sem elas o risco de um recrudescimento do fascismo não 
pode ser negligenciado. Diante de momentos de dor, de incerteza, de perda, de inse-
gurança, a imagem do “pai patrão” aparece. De que temos que ter um condutor forte, 
que nos guie e dê ordem ao que é o caos, ainda que essa ordem seja o fator produtor do 
caos. Mas o fascismo foi isso; então temos que estar acompanhando de maneira muito 
sensível, muito delicada, muito projetiva e estratégica, para que possamos fazer esses 
enfrentamentos necessários para a democracia, em defesa da vida. E lidarmos com 
esse tema da pandemia, no caso da educação, especificamente, de maneira mais urgen-
te. Precisamos tomar essas decisões e colocar os encaminhamentos nas nossas mãos. 
Acho inadmissível que nessas alturas da vida humana, do conhecimento humano, te-
nha que vir um juiz dizer que a escola está aberta ou fechada, um juiz que não entende 
absolutamente nada e que toma uma decisão em função de conjuntura eleitoral ou de 
qualquer outra coisa, e isso é inadmissível, é o irracionalismo levado ao extremo. Como 
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é possível chegar ao ponto em que o tema de se a escola volta ou não volta está nas mãos 
de juízes? Então, isso revela uma dificuldade que hoje o campo democrático brasileiro 
tem de tomar os assuntos do estado nas próprias mãos para forçar as políticas públicas, 
criar alternativas e sobretudo criar condições para que superemos esse momento de 
barbárie. Nós temos que construir uma alternativa real, e aqui infelizmente não vai ser 
a alternativa ideal; mas temos que ter uma alternativa real a esse governo. Temos que 
ter frente de esquerda, frentes democráticas mais amplas, porque a vida humana não 
sobrevive a tanta barbárie, o país está pegando fogo. A população… [interrupção]

[Ana] Roberto, eu queria fazer uma observação absolutamente interdisciplinar. 
Quando você falou de uma tecnologia pedagógica, de usar o meio externo, de olhar 
para fora, é surpreendente que é a mesma estratégia de se organizar serviços de saúde. 
De ter a ação territorial na atenção primária, e foi isso que esse governo destruiu, eli-
minando o que foi uma conquista hercúlea em termos financeiros. Política se faz com 
ira, amor e dinheiro. Nós lutamos muito para garantir que a atenção primária à saúde 
fosse tão bem tratada quanto os chamados cuidados de média e máxima complexidade; 
e aí, com um golpe único ele elimina essas portarias construídas com muito suor para 
custeio e investimento. E no custeio são os respiradores, são as UTIs, não é que não 
precisássemos ter UTI, mas você vê que lá no Rio de Janeiro, por exemplo, nem sequer 
se construíram os hospitais de campanha previstos. Isso significa, realmente, uma má 
gerência dos recursos disponíveis, e, no entanto, … não reclamamos! Acho que esta-
mos tentando reclamar, mas o problema é que estamos em um contexto de surdez e 
cegueira. Eu estive na Nicarágua sandinista e vi o quanto Paulo Freire foi uma pessoa 
hiper utilizada na grande revolução cultural nicaraguense na época. E onde se ensi-
navam os meninos? Embaixo de árvores, nos parques. A grande revolução daqui das 
reformas psiquiátricas brasileiras, o que descobriram? CAPSIs, mas CAPSIs não são 
paredes. Quem disse que dá para ficar numa sala de aula fechada durante 4 horas ouvin-
do o professor, por mais sensual que ele seja; cativar a atenção desses meninos é muito 
difícil. É impossível! Lembro que quando ensinei medicina na faculdade de medicina, 
quando resolvi enfrentar o problema do desinteresse pela medicina preventiva, o que 
pude encontrar? A saída para visitar o Dr. Adib Jatene no seu consultório, para que os 
meninos aprendessem o que era um consultório privado, já que confundiam ambulató-
rio com laboratório. Ia ao laboratório do Hospital das Clínicas com uma bandeirinha, 
porque era tanta gente, e para eles me seguirem, já que sou baixinha, né? Tinha que 
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levantar uma bandeirinha. E isto foi visto com eles como práticas; eles que não gosta-
vam da teoria da medicina preventiva, e tinham razão: ficar sentados durante 4 horas 
ouvindo sobre uma epidemia de meningite, que tinha acontecido na década de 70??!! 
A maior parte deles tinha nascido depois. Então, aquilo não tinha sentido. O desafio 
no cotidiano, o desafio tecnológico pode nos levar a práticas melhores do que as que 
estamos fazendo, porque provavelmente o enfrentamento desse retorno haverá de ser 
mais criativo, haverá de realmente mobilizar estratégias de ensino-aprendizagem mais 
dinâmicas, e estratégias terapêuticas e de cuidados mais potentes. Incluindo o meio am-
biente, o ambiente, a natureza, como elementos estruturantes dessas boas práticas. Foi 
uma boa provocação, Roberto.

[Rogério] Falando em provocações, acho que o tempo também nos provoca a ir 
fazendo as nossas conclusões. Imagino que tem muita gente interessada, mas também 
tem gente que está começando a ficar cansada. Aliás, é uma dimensão muito interes-
sante essa das tecnologias que a pandemia nos trouxe, que é essa diluição até da ideia 
do tempo, invadindo horários e nos criando uma certa ilusão de onipotência e onipre-
sença. Começamos a marcar uma reunião para as 19h, pras 20h, pras 21h e pras 22h, 
porque não tem tempo de locomoção né, uma em Brasília, outra na França, outra em 
Chicago e assim vai. O tempo e espaço perderam significado. Mas a gente não pode 
abusar. Já chegamos a quase 2h de conversa e então vou convidá-los a encerrar, com 
seus apontamentos finais. E podemos começar com você, Ana Pitta?

[Ana] Podemos, eu estava justo agora descobrindo Giovanni Ramos, que esta-
va preocupado em discutir a ideologia da medicalização e patologização alcançando 
os espaços escolares [um comentário do chat]. Ele deve ser do campo psiquiátrico, 
porque ele fala da ABP que disponibiliza questionário, e isso é a vera ciência, que é ficar 
catalogando sintomas e sinais para tomar medidas responsivas, que tenha a ver com 
prescrição de fármacos. Em especial, aquele que pagou a última viagem ao congresso, 
ofereceu uma estadia no Costão do Santinho, se for mais chique, um resort no Caribe. 
Então, tem sido essa política de formação. Inclusive, isso é uma coisa estudada, quer 
dizer, as bulas e os representantes de laboratório, os congressos, o sorteio de compu-
tadores; a demonstração dessa eficácia é complicada, Giovani… Mas enfim, eu queria 
apenas dizer que é um exercício de esperança. Estava aqui pensando como a própria 
história do nascimento da clínica nos alerta que essas determinações sociais estão mais 
distantes do que podemos ver nesse horizonte. Acho que nessa noite tanto você, Ro-
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gério, quanto o Roberto, puderam falar de uma determinação social maior. O grande 
capital, esse que está nos devastando, que está atravessando, nos ameaçando novamente 
de uma colonização. Nós nem bem estávamos vivendo o neoliberalismo terrível, que 
está nos estrangulando, e agora, estamos vivendo uma ameaça que vivemos nos anos de 
chumbo da ditadura militar, uma dominação, e mais ainda: sem qualquer charme. Nós 
estamos oferecendo tudo a preços vis, inclusive a nossa nação, nosso sentimento de 
termos uma vacina para isso, uma vacina que não demore mais porque eu não sei nem 
se eu aguento viva mais dois anos, de suportar esse horror, e vai ser terrível. Podemos 
morrer não de vírus, mas de angústia. Então, quero agradecer muitíssimo. Senti que 
nós firmamos aqui pactos importantes de sobrevivência e de esperança. E espero que 
as pessoas que estiveram aqui conosco também se juntem a nós e nesse tempo que nos 
resta, e quando eu falo nesse tempo que nos resta é porque achei que iam considerar 
essa eleição fajuta, e aí a gente podia estar se livrando deste karma antes disso, mas se 
não pudermos fazer isso, e não estamos podendo até agora, estamos perto do Natal. 
Que, em 2021 realmente pensemos numa saída histórica libertária. Que a liberdade 
também despatologiza e nós nos sintamos mais pertencentes ao mundo que merece-
mos viver. Então quero agradecer muitíssimo ao movimento Despatologiza por, pelo 
menos nesta noite, me despatologizar, reintroduzir uma esperança que eu preciso para 
viver. Obrigada Roberto, Rogério e todos que estiveram aqui conosco até agora. 

[Roberto] Nós fizemos um debate muito importante sobre um tema muito im-
portante. A despeito da profundidade, do quanto nós conseguimos avançar ou não no 
debate, eu creio que o mais importante é justamente destacar uma dimensão social da 
patologização, que está relacionada, conforme foi muito bem apontado, à busca de um 
tipo ideal, abstrato, aristotélico, que pode ser produzido com consumo. Supostamente, 
pode ser produzido no circuito do capital, com uma série de artefatos que aproxima-
riam de forma efêmera as pessoas, desse tipo ideal. Nós vimos que esse tipo ideal, essa 
perspectiva de constituir uma certa normalidade, ganha novos contornos no contexto 
da pandemia. Particularmente, ganha contornos políticos que devem ser muito acen-
tuados, uma vez que aqueles que pretensamente são desviantes em relação ao tipo ideal, 
e que sucumbem, são merecedores do seu fracasso; por isso as reflexões feitas por 
Giovanni Ramos, pela amiga e companheira também de muitas jornadas e lutas, todas 
as reflexões feitas aqui nesta noite são cruciais, porque estamos tratando de um tema 
que o discurso, a análise política não consegue dimensionar como ele é estruturante de 
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uma lógica de dominação, de poder e como é perigoso nós termos um governo que se 
referencia num darwinismo social. 

Trazer o tema da patologização e da despatologização é justamente introduzir no 
campo de reflexões políticas, de organização política, de estratégia política, elementos 
que são decisivos para fazermos as transformações sociais no senso comum, na educa-
ção coletiva da população num contexto áspero, é verdade, e que aparelhos privados de 
hegemonia no campo religioso estão operando de uma maneira muito brutal. Tudo isso 
evidentemente está em curso, mas de outra parte também está em curso, e isso é muito 
importante frisar, no campo científico, nas associações de diversos tipos, nos coletivos 
que têm relação com uma reflexão aberta e crítica sobre a ciência, todas essas iniciativas 
também estão se robustecendo, trazendo os temas para a reflexão, para a agenda políti-
ca e o que nós temos que fazer agora é dar densidade, organicidade, coesão e coerência 
dentro da polissemia que nos caracteriza sempre, que é própria de um pensamento 
crítico. E esse debate dessa noite foi um ato, um gesto, foi um posicionamento ético-
-político importante porque trouxe para a agenda essa reflexão. Tenho certeza que hoje 
todo o campo político brasileiro já consegue entender melhor isto que as resistências, 
as lutas já vinham sinalizando, de que nós temos que de fato pensar as grandes temáti-
cas hoje, que estão relacionadas, subjacentes à perspectiva do darwinismo social, como 
elementos centrais das lutas sociais do século XXI. Por isso, só posso parabenizar a 
todos os companheiros e companheiras profissionais, que estão fazendo essas lutas e 
que entendem a relevância de fazermos a crítica à medicalização do fracasso escolar, 
que entendem a relevância contra a institucionalização, instituições fechadas da saúde 
mental; enfim, nós temos muitas lutas que estão em curso, mas que estão muito vivazes. 
E eu só posso parabenizar todos e todas que estão forjando essa sensibilidade, que é 
necessária para construirmos o novo no momento, já que o velho está apodrecido, e 
nós vamos forjar o novo. Muitíssimo obrigado. 

[Rogério] Obrigado Roberto, obrigada Ana. Obrigado às pessoas que escreve-
ram, à Giovani Ramos que fez uma longa pergunta. Eu só queria pontuar Giovani, para 
continuarmos esse diálogo, que existe essa sobreposição do discurso da saúde sobre o 
discurso da educação. E essa sua proposição tem muitos interesses, profundos interes-
ses inclusive mercadológicos e desestimados do agente da produção do processo educa-
cional, que é a professora. Então, sempre tentam deslocar a professora da centralidade 
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do processo educativo, a professora na sua relação com o aluno, nessa dialética relacio-
nal, e para vir outro discurso de fora, que se sobreponha e que explique e condicione. 

Existe uma experiência muito interessante aqui na cidade de São Paulo que é o 
NAAPA – e para vocês terem mais detalhes mandem pelo Facebook do Despatologiza 
uma mensagem que nós conseguimos localizar e mandar para vocês o material sobre 
a experiência do NAAPA. Um processo de gente, grandes psicólogos e gente da saú-
de, que faz exatamente o contrário, que ajuda no processo de fortalecimento da rede 
pública e do trabalho da professora. Para a escola ser boa, deve-se investir no trabalho 
da professora e não deixar que discursos de fora, principalmente esse discurso morali-
zante, normalizante da saúde venha se sobrepor ao trabalho da professora. É mais pe-
dagogia, mais dialética no processo. Estou usando esse espaço para dialogar mais com 
Giovani, e que essas palavras sejam também a minha despedida, agradecendo muito 
essa oportunidade. Acho que é a primeira vez que estou conversando com Roberto 
Leher, e espero que se enseje outras conversas. A Ana, de coração, que estamos juntos 
no mesmo trabalho na mesma entidade, e vamos seguir por muito tempo fazendo isso. 
E essas pessoas dos bastidores, que não apareceram, mas que cumpriram um papel 
muito importante. O Antônio Moreira, que fez a edição e nos ajudou na realização 
desse nosso evento, e eu queria falar de todo o coração, à Cecília Collares e à Cida Moy-
sés, as realizadoras e expoentes dessa discussão da medicalização e da patologização da 
sociedade e da vida, a quem eu queria render uma homenagem. Encerro a nossa trans-
missão, muito feliz e reenergizado para continuar na luta. Sempre na luta. 
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Como Paulo Freire diria “Despatologizem a Educa-
ção”?

Realizada em: 21/11/2020
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KdKrZPf7CCs

Convidados: Rosa Nunes, Maria Teresa Esteban, João Wanderley Geraldi
Mediação: Juliana Garrido 

Transcrição: Mônica Gobitta Alayon, Maria Aparecida de Assis Gaudereto Mautoni, Silvania Maria 
da Silva Gil
Revisão: Rosangela Villar

[Juliana] Olá, boa tarde a todas as pessoas que nos assistem online, ou depois de 
nosso evento já gravado. Sou Juliana Garrido pedagoga, militante do Despatologiza, e 
é um prazer estar aqui hoje para apresentar esse último evento desse ano. Nossa últi-
ma live do Despatologiza 2020. Hoje, com Wanderley Geraldi, Maria Teresa Esteban e 
Rosa Nunes. Vamos falar de Paulo Freire, como Paulo Freire falaria “despatologizem 
a educação”. 

 Já promovemos algumas conversas sobre o assunto da despatologização e, em 
particular, nesse contexto da pandemia que a gente vive em 2020. Hoje, temos mais 
uma oportunidade de refletir sobre esses assuntos, sobre esses temas, com parceiros tão 
preciosos. Vamos ter Wanderley Geraldi, professor aposentado do departamento de 
linguística da Unicamp, que tem alguns livros publicados. Os últimos são “A elegância 
dos quero-queros”, “Ler é amar a vida dos outros” e um que está fresquinho, saindo, 
“Livros onde moram os pensatempos”. É conhecido pelas pesquisas sobre ensino de 
língua portuguesa e teve sempre relação com os estudos na área de educação por conta 
disso. 

 Temos também a Maria Teresa Esteban, pedagoga, Doutora em Filosofia e Ciên-
cias da Educação pela Universidade de Santiago de Compostela e professora no curso 
de Pedagogia e nos cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-graduação 
em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. 

https://www.youtube.com/watch?v=KdKrZPf7CCs
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 E vamos começar hoje com a Rosa Nunes, professora aposentada da Universi-
dade do Porto, participante do Instituto Paulo Freire de Portugal. Trabalhou durante 
algum tempo diretamente com Pierre Bourdieu, pouco antes da sua morte: um privi-
légio de alto valor formativo. Coordenadora do Círculo de Estudos e Intervenção na 
Medicalização da Educação (CEIME), sediado na FPCEUP. Tem um livro editado no 
Brasil pela Cortez “Nada sobre nós sem nós”, onde analisa a obra do Boaventura de 
Sousa Santos. Então, Rosa, muito obrigada pela sua participação, começamos com a 
sua fala e seja bem-vinda a esse nosso evento.

[Rosa] Como assistente do Bourdieu tive o privilégio de trabalhar durante algum 
tempo diretamente com ele, numa situação de formação incomparável! Portanto, boa 
tarde! Aí é boa tarde, aqui é boa noite, a todos. E, já agradeci à Cida este convite que 
muito me honra e abraçar toda a gente. Porque na minha relação, eu devo ter alguma 
costela ascendente brasileira! Sinto-me muito bem com as pessoas daí. Ora bem, então, 
na boa companhia de [Evry] Schatzman, dar para todos a “consciência de que a ciência não é 
contrária à liberdade; dar oportunidade a todos de compreender a natureza da percepção científica pa-
rece ser o único meio de tornar a ciência aceitável, numa sociedade repressiva que não hesita em exercer 
a sua repressão em nome da ciência.” Esta afirmação me leva aí onde, na compreensão da 
realidade tornada reflexão, no sentido da sua inserção no ser, a ciência se transcenda em 
consciência, na relação entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível. 

Há também a questão de o sujeito enquanto construção social da sua singularidade 
com todas as consequências de, na hora da submissão à conveniência das funções da 
escolarização, neste mundo neoliberal, ser reduzido à condição individual legitimante 
de todos os estigmas e autoculpabilizações. Na aprendizagem da natureza de uma ex-
clusão disciplinada, na relevância do autoconvencimento das limitações que a escola 
atribui a alguns. Chamando Goffman, a correlação entre a identidade social virtual com 
as expectativas a operar enquanto profecias autorrealizadas e identidade social real, o 
estigma emerge internalizando e assumindo socialmente os atributos que nele são des-
tacados negativamente. 

Byung-Chul Han situa bem, na atualidade, a interpretação dos fenômenos sociais 
que põe sob mira. Entre o excesso de possibilidade, a cobrança por resultados da socie-
dade, do cansaço, até a autodestruição. Ao invés da foucaultiana violência disciplinar, a 
autodisciplina carregando a responsabilidade individual às sombras da inculcação mo-
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deladora das subjetividades e a remeter-nos para o trabalho que os sistemas de gestão 
de desempenho fazem nas subjetividades das pessoas. 

Pensando na avaliação escolar, o coração do sistema e o seu potencial estigmati-
zante, patologizante, onde se toma o pulso da interferência do sistema mundial na pro-
dução sustentável das desigualdades, através de um processo classificatório devastador 
para a afirmação pessoal e cultural, desconhecimento de currículos que se encarregam 
de remeter para posições de diferenciação desigual quem na escola entra em desvanta-
gem econômica e social, a partida desfocada do padrão cultural dominante. O Estado, 
ao dar lugar à regulação da vida social dos mercados, reguladores de si próprios, e toda 
coalisão tem estratégias avaliativas ligadas a performatividade como sustentação da po-
lítica neoliberal e de que ainda não tomamos muita consciência. 

O descompasso entre o que pode ser mensurável ou não, a classificação escolar, 
que ao quantificar desqualifica, recebe desta globalização mercantilizadora do mundo, 
da vida, os inputs que atravessam as fronteiras dos estado-nação, também no que diz 
respeito às políticas públicas de educação. Como o evidencia Stephen Ball, a perfor-
matividade é tanto individualizante quanto totalizante. É forma por excelência de go-
vernamentalidade neoliberal, o que abrange a subjetividade das práticas institucionais, a 
economia e os governos. Ela produz docilidade ativa e produtividade sem profundida-
de. E funciona melhor quando queremos para nós mesmos aquilo que querem de nós. 

Sobre a problemática da patologização da vida, um olhar freiriano não pode deixar 
de ser um lugar onde os afetos são parte do fazer ciência. Na invenção da existência que 
envolve a linguagem na comunicação em altos níveis de profundidade e complexidade, 
Paulo Freire inscreve homens e mulheres em seres éticos, capazes de intervir, de ajuizar, 
de decidir, de romper, de escolher. Levando a autoridade e pertinência desse olhar 
das chamadas ciências duras no seu desenho socialmente mais promissor da nossa 
progressiva humanização, inusitadamente ou talvez não, ao lembrar que é o denso 
mundo das emoções que nos confronta quando se dá a ansiedade absoluta de se 
encontrar um sentido para a vida sem o qual não funcionamos, nos comportamos de 
maneira paradoxal. Neste tempo da tecnociência e Internet, do mercado e do espetácu-
lo, o que conta no fundo, tão no fundo que nem parece importante, são os afetos, são 
as emoções, os sentimentos, as paixões, polvilhados por uns tímidos discursos e exer-
cícios da razão que na realidade dão um sentido à vida. O conjunto de significados que 
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constituem o nosso conhecimento da realidade desligados dos afetos são dominantes. 
Este aspecto é central na moderna teoria do conhecimento. 

Essa educação bancária é uma metáfora com que criativamente Paulo Freire ilustra 
a pregnância do mais profundo sentido de mercado, incompatível este com uma poé-
tica da comunicação. Em Pedagogia da Autonomia há a retomada de problemas entre 
o seu livro e outro e no corpo do mesmo livro. Em consonância com a completude 
de material da sua obra, ainda assim não escapa ao sentido de inconclusão, de devir, 
já que uma obra, como esclarece João Wanderley Geraldi, jamais se completa porque 
revive e significa inúmeras vezes e, de modos diferentes, nas leituras e nas respostas 
que provocam. Os textos significam de forma diferente para diferentes leitores e para o 
mesmo leitor em diferentes momentos. Ora, isso tem consequências na construção da 
narrativa do ponto de vista da substância indissociável que é dar forma. A própria in-
completude e inacabamento enquanto catalisadores da insatisfação no lastro propulsor 
da esperança e da utopia tem no horizonte o “ser mais”, já que em todos os tempos a 
utopia é para dar conta do desacerto do mundo. Talvez por isso, em nenhum tempo os 
tiranos conviveram bem com a utopia, fazendo pagar caro horrores o pensar para além 
das fronteiras do tempo e do espaço. 

A distância de séculos, isto valeu a Thomas Morus a morte e a [Tommaso] Cam-
panella, quase 30 anos numa minúscula cela onde, apesar de tudo, escreveu mais de 40 
livros. Porque já nesse tempo o pensamento utópico que fazia depender a possibilidade 
da realização das suas utopias, de uma conjunção de fatores de muito difícil realização. 
O fim da propriedade privada e a educação como empreendimento igualitário e eman-
cipador. Talvez por isso o sentido à procura de sentido no que não tem sentido. Um 
discurso educativo que estereotipado e naturalizado se traduz na morte do espanto e da 
indignação e, consequentemente, do inconformismo e da rebeldia. No final, o estereó-
tipo é a palavra repetida forma, fora de qualquer magia, de qualquer entusiasmo como 
se fosse natural, como se essa palavra se tornasse sempre milagrosamente adequada por 
razões diferentes, como se o imitar pudesse deixar de ser sentido como uma imitação, 
palavras sem cerimônia que pretende a consistência e ignora a sua própria insistência. 
Só mesmo Roland Barthes presta deliciosa formulação. 

Animando a impossível objetividade das chamadas ciências fundamentais, e tam-
bém da Psicologia Experimental, [foi] que a Pedagogia Experimental encontrou uma 
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fundamentação médica. E tentou fazê-lo no impressivo esforço de analogia conceptual 
e do discurso correspondente. É que o poder envolvido na linguagem pericial não é 
aqui de pouca monta. Uma reflexão epistemológica com a psicologia escolar como 
objeto levanta imediatamente a questão do poder que essa ciência, ou a prática dessa 
ciência, tornou disponível. A particular ênfase que Michel Foucault deu a esta questão 
enquanto tecnologia de poder mostra como a ciência, transmutada em terapia social e 
técnica, pode ser um efetivo meio de violência disciplinar. 

Mas, é Ivan Illich, que, com particular clareza, e diga-se, com muita coragem, subs-
tantivou o conceito de medicalização nos pressupostos de natureza política, ideológica 
e social que significam, e o impregnam do caráter interrogador quanto aos efeitos de 
âmbito individual, social e ético, para que o remete. Usando o vocábulo para se referir 
à crescente apropriação dos modos de vida das pessoas, pela medicina moderna e a 
sua crescente influência em capturar os diferentes campos da atividade humana, na sua 
obra Nêmesis da Medicina, Illich desfere uma premonitória e dura crítica aos usos ex-
cessivos de medicamentos, e à amplidão das suas consequências. E aí temos um largo 
campo conceptual da abordagem complexificada, instaurando grandes linhas de inter-
conectividade de natureza política do binômio educação/saúde. Isso pode descortinar 
a freireana natureza bancária que recobre essa conexão no seio do sistema capitalista. 

Por um lado, no modo de produção de eufemismos que naturalizam as diferen-
ças sociais, os estigmas sociais, de tal maneira que os casos sociais se tornam casos 
psicológicos e as deficiências sociais em deficiências mentais. Por outro lado, ligado a 
esse modo de produção, a sua inscrição nas leis da oferta e da procura, mercadorizando 
a conexão desse binômio através de interferência de potentes Think Tanks e de outras 
poderosas organizações mundiais que pensam a felicidade das pessoas, apesar delas. 

Com a produção de enormes mais-valias legitimadas por essas leis da oferta e da 
procura, gira ao mais alto nível por organizações transnacionais como a Organiza-
ção Mundial do Comércio, o Banco Mundial e a OCDE. Uma conectividade produti-
vamente assimétrica, de sobreposição hegemônica no campo social e cientificamente 
mais prestigiado. Os saberes médicos e os da psicologia, no caso da patologização da 
educação, minando com a dimensão bancária essa conexão. 

A patologização da escolarização é um mecanismo de opção brutal, por sua natu-
reza, e nas sociedades ditas civilizadas alargada a escola a todos os cidadãos, os meca-
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nismos de patologização ali introduzidos predispõem e contém os ingredientes para a 
patologização da sociedade em geral. Isto é, para novas formas do colonizar os corpos 
e as almas, as almas no sentido bergsoniano. Uma das causas dos problemas escolares 
dos estudantes no seu passado recente ou ainda na sua herança genética; o geneticista 
Axel Kahn, num rasgo de fina ironia, fala da necessidade de protegemos as crianças 
da tirania dos genes e alerta que a visão de um gene comandando um comportamento 
complexo como o de conduzir a agressividade, a violência, a delinquência, a pedofilia, 
é absurda e falsa. É claro que uma tal afirmação não vem negar a influência das pro-
priedades biológicas do nosso cérebro sobre a nossa vida psíquica. Em contrapartida, 
ela se desvia do estereótipo reducionista de um determinismo genético do destino de 
cada pessoa. 

Com diagnósticos cada vez mais precoces a augurar a identificação premonitória 
de perigosa agressividade, e mesmo delinquência, na mudança de linguagem na sua 
aparente inocência, descarta-se a responsabilidade adulta do como lidar, para a vigi-
lância policiada da criança, um menor cada vez mais precocemente imputável. Sob a 
aparência científica, uma ideológica ameaça, aqui com uma espécie de psicopatosociologia 
que releva de um imprudente, mas não neutro, controle social das famílias. Com a 
atualidade de Bourdieu, o mundo político fechou-se pouco a pouco sobre si e sobre as 
suas rivalidades internas, os seus problemas e os seus riscos próprios. Os governantes 
são prisioneiros de ambiente tranquilizante de jovens tecnocratas que frequentemente 
ignoram quase toda a vida cotidiana dos seus concidadãos e a quem ninguém recorda 
sua ignorância; no entanto, estão aí todos os sinais de todos os mal-entendidos, mal-
-estares, inexpressos ou muitas vezes inexprimíveis, que a visão estreita do político não 
pode perceber nem assumir. Uma política realmente democrática deve obter os meios 
de escapar da alternativa da arrogância tecnocrática que pretende fazer a felicidade dos 
homens, apesar deles. 

Aqui comparece uma vez mais a estrutura mítica da utopia, não como construção 
mental apriorística de futuros desejáveis e de certo modo merecidos, mas como passa-
dos possíveis, mas jamais conseguintes, talvez nem sequer intuídos, paralelamente aos 
quais, ou seguindo uma linha divergente virada ao infinito, passaram encadeamentos 
pragmáticos que conduziram o ser humano ao que hoje configura o nunca certo num 
lugar incerto com pena do passado e o medo do futuro. A escola, sobretudo a escola, 
é bem o reflexo desta civilização. A permanente inquietação da procura e o rasgar de 
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horizontes de imprevisíveis e insatisfatórios efeitos. O bairro onde há anos coordenei 
o projeto mundial da Unesco sobre formação de professores para escolas inclusivas, 
no norte de Portugal, é um lugar onde as iniquidades sociais parecem apresentar-se em 
estado puro; sem condições mínimas de controle sobre as próprias vidas, os seus ha-
bitantes vivem na periferia. A Maria tem 13 anos, a professora gostava que tivesse dei-
xado de vir as aulas. Uma conversa com ela seria esclarecedora. “Senhora professora, 
diga-me cá, acha que para ser puta como a minha mãe, preciso ir à escola?” (emoção). 

Depois disto, qualquer discurso me soa falso. Estendo esse sentimento à irresso-
nância das minhas próprias palavras. Uma educação emancipadora reconhece na pro-
cura do ponto de sentido que nos devolva condição de sentir que o que se passa com 
os outros nos diz respeito. É esse o sentido de uma comunicação humana, irremedia-
velmente originais e irrepetíveis; é na construção social da nossa singularidade que nos 
reconhecemos. Estão no universal princípio igualitário do direito a ser, do direito a ser 
reconhecido. O reconhecimento do outro é desencadeador de complementariedade. 
Nutrida de que seja esta reciprocidade que transfigura em crescimento emancipador 
nem que seja nos sonhos, na poesia ou na loucura.

[Juliana] Rosa, muito obrigada. Alguém no chat comentava da sensibilidade das 
suas palavras e da honra de te ouvir. Eu estendo também esse agradecimento e prin-
cipalmente por trazer referências que são tão preciosas para nós nessa batalha pelo 
reconhecimento das subjetividades. Você traz as noções de Paulo Freire da educação 
libertadora. Enfim, acho que abriu muitíssimo bem essa nossa conversa. Muito obriga-
da! Vou chamar a Teresa Esteban agora para continuar esse papo. Quero lembrar que 
o chat também está aberto para intervenções de quem nos assiste, através de perguntas 
ou comentários, para a gente tentar incluir nesse debate. Bem-vinda, Teresa!

[Maria Teresa] Obrigada! É um prazer enorme. Boa tarde! É uma alegria estar 
aqui fazendo parte dessa mesa, dessa conversa, dessa live proposta pelo Despatologiza. 
Eu agradeço muito o convite para estar aqui com vocês. Agradeço muitíssimo a opor-
tunidade de estar com esses dois colegas, pessoas tão queridas que são Rosa Nunes e o 
Wanderley Geraldi. Realmente, foi uma abertura belíssima! Como falar depois da Rosa? 
Como não se emocionar depois da Rosa? Mas, enfim, vamos continuando a nossa pos-
sibilidade de pensar sobre esse tema que vai organizando esse nosso encontro de hoje. 
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Esse tema que Cida Moysés e a Cecília Collares nos propuseram: “Como Paulo Freire 
diria ‘despatologizem a educação’?”. 

Eu começo destacando o desafio que o título desse encontro traz. Desafio que 
se intensifica em tempo de pandemia que, ao trazer o medo, aprofunda desigualdade, 
aumenta a desesperança e contribui para o apagamento do outro, que se torna cada vez 
mais invisível, inaudível, intocável. Um desafio que convida à reflexão e, desse modo, 
vai já pela sua própria formulação nos aproximando de Paulo Freire. Pois a elaboração 
do título da live por meio de uma pergunta, já é um modo freireano de abordar a ques-
tão. Perguntar é tão relevante para Freire que ele chega a discutir uma Pedagogia da 
Pergunta. Nesse diálogo com Antonio Faundez, transformado em livro, sustenta que 
a existência humana é, porque se faz perguntando, a raiz da transformação do mundo. 
Há uma radicalidade na existência que é a radicalidade do ato de perguntar. 

A pergunta que nos convida a este diálogo exige uma reflexão, que por sua vez, 
expande o tempo dialógico para um tempo que antecede este momento de encontro 
e pode se desdobrar em tempos outros que abrem possibilidades de seguir pergun-
tando. O diálogo e a reflexão se vinculam à radicalidade dessa pergunta, expressa pela 
afirmação da qual parte a convocação a despatologizar a educação e a interrogação 
sobre possíveis abordagens na perspectiva freireana a essa ação. A pergunta mobiliza 
curiosidade e a formulação de desafios, o que a configura como elemento mediador 
entre os sujeitos que em diálogo, se lançam ao conhecimento. A crítica, a criativida-
de, o movimento, a escuta atenta e a liberdade, que caracterizam perguntar, tornam a 
pergunta indispensável à educação como ato político; sem ela não se pode pensar no 
ato educativo, dialógico e transformador. A pergunta movimenta a problematização, 
necessária, tanto à ultrapassagem da mera descrição da realidade, quanto à produção da 
crítica à própria existência. 

Assim, entendo ser necessário problematizar o que se está efetivando como pro-
cessos educativos, com as escolas fechadas em decorrência do isolamento social impos-
to pela pandemia de COVID-19. O que se tem feito no que se refere ao aprender, ao 
ensinar, ao estar com, indispensáveis à educação, para que o distanciamento físico não 
se traduza em ruptura das relações, dos afetos, dos movimentos de aprender e ensinar? 
Estão sendo criadas condições para as interações? Está sendo fortalecido a cultura do 
silêncio? Crianças, adolescentes, jovens e adultos que constituem a escola estão sen-
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do estimulados a tomar parte da elaboração e realização dos processos pedagógicos? 
A dinâmica transmissão-reforço-verificação-classificação, vêm se intensificando como 
modo de conduzir a relação aprendizagem-ensino? 

Muitas perguntas com muitas respostas possíveis, porque sabemos que a escola só 
existe numa condição plural; porém também sabemos que a pandemia de COVID-19 
expõe de modo incontestável o que para muitos ficava escondido atrás dos muros da 
escola pública. 

A imensa desigualdade com que se vem fazendo a ampliação do acesso das clas-
ses populares à escola. O fechamento das escolas e a necessidade que o seu trabalho 
se faça com distanciamento não permitem a ocultação nem o disfarce das condições 
desumanas em que vive grande parte da população brasileira, em moradias precárias, 
sem condições sanitárias mínimas, sem acesso à água potável e alimentação regular e 
saudável, e como é óbvio nesse contexto, em situação de grande exclusão digital. Por-
tanto, é preciso problematizar as condições e os contextos para não se individualizar os 
resultados escolares e se atribuir uma vez mais ao estudante e/ou à sua família a culpa 
pelo que se constrói histórica e socialmente. 

A proposta de trabalho remoto como resposta ao fechamento das escolas não se 
faz acompanhar de ações do poder público nas esferas Municipal, Estadual e Federal 
(quase sempre, pelo menos), para garantir as condições indispensáveis ao acesso de to-
das e todos os estudantes aos recursos que permitem sua integração ao modelo que se 
impõe neste momento. Situação que manifesta igualmente a importância da participa-
ção da escola na vida dos e das estudantes e de suas famílias como espaço de educação, 
cuidado e proteção. Evidencia-se o que também há décadas vem sendo denunciado 
por educadoras e educadores, pesquisadoras e pesquisadores: a garantia da matrícula 
na escola, embora fundamental, não é suficiente para realização plena dos processos 
pedagógicos, sendo preciso sua associação a um conjunto consistente de políticas pú-
blicas. Desigualdade social, exclusão e educação escolar, se entrelaçam, atravessadas 
pela patologização, como parte dos atos em que se produz e se legitima a desigualdade 
escolar. Assim, o compromisso com a produção de processos que levem à garantia do 
direito de todos e todas à educação passa também pela ruptura com o discurso da pa-
tologização. 
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A problematização inscrita no diálogo se anuncia como o processo por meio do 
qual é possível interpelar a patologização e a segregação que a constitui. Estando ambas 
naturalizadas em nosso cotidiano, tornam-se pouco visíveis, audíveis, observáveis. São 
envolvidas pela cultura do silêncio como parte da negação do outro, como efeito de 
um modelo de sociedade que afirma valores desiguais para sujeitos diferentes, levando 
à exclusão, e mesmo à inexistência aos olhos dos demais, daqueles que se mostram 
improdutivos para o sistema. A problematização contribui com a despatologização da 
educação, ao enfrentar a lógica da segregação, alimentada pela produção de estereóti-
pos e preconceitos ao marcar nossa incompletude como parte do existir humano e ao 
interrogar os modos como experimentamos nossos processos de humanização e desu-
manização. 

Freire, ao propor a Pedagogia do Oprimido, “uma pedagogia dos seres humanos 
empenhando-se na luta por sua libertação” segundo o próprio Freire, cria a possibi-
lidade de a Pedagogia romper com o modelo forjado na modernidade, marcado pela 
colonialidade do ser, do saber e do poder, portanto articulado por uma lógica exclu-
dente ancorada na subalternização do outro, o que requer a constante negação de sua 
humanidade. Ao formular a “Pedagogia do Oprimido”, Freire recupera a pedagogia 
como um processo de afirmação da humanidade ao instaurar uma Pedagogia do outro. 

Para [Danilo Romeu] Streck, há nesse processo um duplo deslocamento: o primei-
ro, da educação do indivíduo para ser o cidadão, para educação de uma classe social, 
que toma para si o ensinar e o aprender como necessários ao seu posicionamento como 
sujeito coletivo do conhecimento. O segundo, de uma prática tecnicista para o compro-
misso com a práxis transformadora. Nesse duplo deslocamento o diálogo se evidencia 
como condição indispensável para uma pedagogia libertadora, por ser um ato de liber-
dade que gera outros atos de liberdade. Para Freire, “o diálogo é este encontro de seres 
humanos mediatizados pelo mundo para pronunciá-lo não se esgotando, portanto, na 
relação eu-tu”. Assim, afirma-se como um ato amoroso comprometido, conectado à 
problematização e resposta ao desafio de que os encontros sejam tempo de se falar 
com o outro e não de se falar para ou sobre o outro. 

O diálogo possibilita um debruçar-se sobre o mundo como humanamente pro-
duzido, e viver o inacabamento como condição de existência humana, que mobili-
za constantemente a ir além dos limites encontrados. O diálogo viabiliza a crítica, a 
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compreensão de que o mundo não é, mas está sendo e o vislumbre do ser mais. De-
manda confiança, promove a solidariedade e fortalece a esperança, o que cria outras 
possibilidades de interação humana e de presença humana no mundo. A Pedagogia 
do Oprimido, que não pode ser vista fora de um projeto de educação como prática da 
liberdade, opõe-se a todas as formas desumanização, de subalternização dos que tem a 
sua humanidade roubada e elabora reflexões e processos que nos ajudam a lutar de for-
ma esperançosa pela transformação da sociedade, inscrevendo a educação libertadora 
nessa luta. 

Ao afirmar a educação como ato político eu o afirmo, portanto, como ato ético, 
amoroso e inquieto. Como um encontro entre o eu e o outro, a educação tem o dever 
ético de resistir a todas as formas de negação do outro, de negação da nossa dignidade, 
de impedimento do processo de humanização. Portanto, despatologizar a educação é 
um imperativo para um projeto de educação como parte de um projeto de sociedade 
pautada na justiça e na igualdade social. Despatologizar a educação nos leva a afirmar 
a ética do cuidado, que faz do encontro com o outro, com as nossas diferenças, expe-
riência central em nossa humanização. 

A ética do cuidado nos obriga a perguntar que lugar ocupam na educação escolar 
as vidas que não contam e o que temos feito para alimentar e/ou negar esse modo de 
desumanização tão presente em nosso cotidiano. Neste momento de pandemia precisa-
mos ter ainda mais atenção aos modos de produção das práticas escolares, assim como 
aos discursos que já estão sendo produzidos sobre os estudantes e sobre os resultados 
ainda mais desiguais que se prevê, que resultarão disso no período pós pandêmico. 

Assim, precisamos continuar mobilizando nossos recursos no sentido de despa-
tologizar a educação. Essa luta que se entrelaça aos processos comprometidos com a 
educação libertadora mostra-se muito relevante nesse tempo em que a dinâmica escolar 
sofre profundas rupturas; no entanto, não necessariamente, se rompe com os aspectos 
que vinculam a educação bancária, por Freire identificada como uma educação antidia-
lógica. Penso que precisamos problematizar nossa experiência nesses duros e impensá-
veis tempos que temos que atravessar. 

A escola não pode se afastar dessa experiência na composição de seu trabalho; nes-
se sentido entendo que a reflexão coletiva sobre essa experiência pode contribuir com 
uma atuação da escola a favor da despatologização da educação com a problematização 
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de alguns tempos que compõem nossa vida em situação de pandemia. Penso então em 
alguns tempos como os seguintes: a) A pandemia como o tempo de perdas, perdas de 
vida, perdas de modos de viver, que vai evidenciando a necessidade de negação dessa 
educação antidialógica que vem atravessando a nossa experiência de escolarização. b) A 
pandemia como tempo de cuidado, no caso da escola é preciso afastar-se para cuidar. É 
preciso, então, produzir formas para manter nessa distância necessária as aproximações 
possíveis mantendo as relações, os vínculos, fortalecendo a capacidade de criação e 
esperança. c) A pandemia como experiência e desafio, um tempo vivido que não pode 
ser apagado. O que se está vivendo nesse período? Que conhecimentos mobilizo? Que 
aprendizagens se fazem possíveis e necessárias? Que experiências constituem nosso 
processo de humanização e desumanização? d) A pandemia como tempo de reflexão: 
Se a educação é diálogo, é encontro, como produzir esse diálogo dentro das condições 
materiais e humanas de que dispomos, incluindo nossas perdas e nossos medos? Como 
estabelecer vínculo do trabalho pedagógico com as experiências cotidianas, conside-
rando as condições objetivas de vida nas dimensões subjetivas, as possibilidades de 
transformação, desarticulando ou problematizando o discurso da patologização, que se 
mantém ainda bastante fortalecido? Para que encontrar o outro? O que fazer com esse 
encontro? Penso, então, que despatologizar a educação nos desafia a assumir a diferen-
ça como potência dos encontros humanos. Despatologizar a educação nos desafia a 
fazer da vida, com toda sua incerteza e imprevisibilidade, inconstância e diferença, uma 
experiência compartilhada da potência e da beleza da nossa humanização. Obrigada!

[Juliana] Eu que agradeço a Teresa! Muito obrigada por essa fala. A gente abriu 
com a poesia da Rosa e agora essas perguntas, tão claras e tão firmes na escola, que é o 
objeto hoje da nossa reflexão e da nossa conversa: O que fazer com tudo isso dentro da 
escola nesse contexto que a gente vive? Muito obrigada! E eu vou chamar o Wanderley 
agora para finalizar a primeira rodada dessa conversa. Wanderley, é um prazer!

[Wanderley] Eu gostaria de começar dizendo que corpos negros importam! E 
que minha fala seja uma homenagem a João Alberto Silveira Freitas assassinado bru-
talmente no Carrefour de Porto Alegre, na quinta-feira. Eu queria também obviamente 
cumprir o meu dever de civilidade agradecendo ao Despatologiza, um movimento, pelo 
convite para estar nessa mesa, me encontrar com a MariaTeresa e com a Rosa, que são 
grandes amigas e com a Juliana. E ao agradecer, também dizer do meu compromisso 
agora. Eu pedi para ser o último, devia ter sido o primeiro, porque a minha fala vai ser 
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muito breve, estou achatado pela emoção da Rosa e as elevadas perguntas com a refle-
xão pela Maria Teresa que faz rimar beleza, Teresa e firmeza. A minha fala vai ser um 
pouco mais sucinta. Eu fiz algumas anotações e vou começar, como linguista, falando 
sobre o óbvio. Mas talvez, como disse um dia Darcy Ribeiro, desvendar o óbvio seja 
fundamental. Portanto, eu vou começar um pouco de longe. No próprio título dessa 
mesa e no título do movimento Despatologiza, nós temos um neologismo ‘despatolo-
gizar” que remete a três elementos. 

O primeiro elemento é uma negação: “des”, seguido de uma afirmação que por 
sua vez é desdobrável em duas remessas a “patos” e a “logos”. Ou seja, à doença e ao 
dizer a doença, ao discurso. Dizer sobre a doença, desvela uma forma de conhecimento 
sobre a doença, sobre o seu funcionamento. E por fim, o terceiro elemento, o outro que 
nessa composição a quatro que é o sufixo “izar” que desloca da constatação substantiva 
da patologização para a ideia de ação, e aqui de uma ação, portanto, de um movimento 
que vai contra aquilo que essencialmente o substantivo referiria. Então, numa só pa-
lavra você tem os três grandes campos. Aquele da doença “patos”, um fenômeno que 
somente é compreensível por sua remessa ao seu suposto contrário, a saúde. Aquele do 
estudo que é “logos”, o estudo aqui da doença, por isso mesmo, também da saúde, em 
que se condensa, na verdade, um saber discursivizado. Portanto, uma remessa ao saber 
e ao discurso e uma remessa ao saber e ao discurso é uma remessa ao poder. Por fim, 
ao “izar” que tem a ver com o mundo da vida. 

Essa mudança do substantivo para a ação e a ação aqui, de uma ação que nega. 
Agora, toda ação ou toda afirmação de uma negação, pressupõe uma afirmação real 
ou possível. Aqui novamente nós vamos buscar em patologizar uma composição que 
a análise morfológica pode nos ajudar a compreender. Quer dizer, aqui você tem um 
“patos” e um “logos”; isso implica que para patologizar é preciso conhecer e com este 
conhecimento, paradoxalmente, produzir doentes. É um terreno movediço, o dizer a 
doença não desvela somente o conhecimento sobre a doença, mas também, e contradi-
toriamente, pode desvelar um produzir a doença agora conhecida. Uma vez conhecida, 
identificável em todos os movimentos da vida, mas como o mundo da vida, e aqui es-
tou fazendo uma referência à ideia de mundo da vida de Bakhtin num contraponto que 
ele faz entre o mundo da vida e o mundo da cultura e as suas inter-relações no todo. 
No mundo da vida não se corre uma vida como um rio de mel no paraíso. No mundo 
da vida experimentamos mal estares, ansiedades, preocupações, amores, alegrias, tris-
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tezas, concentrações e distrações. Afinal, viver, já ensinou Guimarães Rosa, é entrar no 
redemoinho. 

O discurso do “logos”, no entanto, que é o discurso do conhecimento e da ciência 
quer tudo neutro asséptico, objetivo, atemporal, sem curvas e dobraduras. E, imediata-
mente diz, tudo que não está dentro dos parâmetros, que faz a curva, que dobra, está 
no pathos, está na doença. Portanto, o conhecimento é também um lugar de patologizar 
a vida. É precisamente a esta patologização da vida que Marcel Proust remete, numa 
passagem do seu livro, o quinto volume da saga: “Em busca do tempo perdido”, “A pri-
sioneira”, quando toma conhecimento da morte do escritor Bergotte que é, na verdade, 
uma personagem que ele cria, que em certo sentido é um auto reflexo do narrador que 
é Marcel Proust. 

Eu cito: “Soube que nesse dia ocorrera a morte, uma morte que me causou vivo pesar, a de 
Bergotte. É sabido que a sua doença vinha durando havia muito tempo. Não evidentemente a que o 
acometera a princípio, e que era natural. A natureza parece quase incapaz de produzir doenças que 
não sejam curtas. Mas a medicina encarrega-se da arte de prolongá-las. Os remédios, a remissão que 
proporcionam, o mal-estar que a sua interrupção reitera, compõem um simulacro da doença que o hábi-
to do paciente acaba por estabilizar, por estilizar, do mesmo modo que as crianças tossem regularmente 
por acessos logo depois de terem sido curadas da coqueluche. Depois, os remédios atuam menos, são au-
mentados, já não fazem nenhum bem; ao contrário, começaram a fazer o mal graças a essa indisposição 
persistente. A natureza não lhe teria oferecido duração tão dilatada. Grande maravilha é o poder da 
medicina, igualando quase a natureza, obrigar-nos a ficar de cama, a continuar sob pena de morte o uso 
de um medicamento. A partir de então, a doença artificialmente enxertada, deita raízes, vira doença 
secundária, mas verdadeira, com essa única diferença: as doenças naturais se curam; nunca, porém, as 
que são criadas pela medicina, visto que esta ignora o segredo da cura.” 

Certamente essa crítica de Proust - todo mundo sabe que a personagem é doente, 
que é o narrador que se apresenta como doente, que revela um pouco da própria vida 
de Proust. É óbvio que ele está remetendo, quando fala de duração curta da doença, à 
morte que as doenças podem produzir. É óbvio que a medicina ao trabalhar contra a 
morte que a doença pode produzir, também patologiza a vida à medida que nos deixa 
dependente dos remédios. Ou seja, nós deslocamos a morte como um fenômeno a que 
não queremos ter nenhum acesso. Então, como se não fosse parte da vida a morte. Isto, 
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esta patologização que o conhecimento permitiu, nos leva agora a uma atualização que 
é o Movimento pela Despatologização. 

O movimento que vem apontando onde se criam doenças, onde se medicaliza vida 
humana impedindo que o universo, que é verdadeiro para todos nós, seja um universo 
diferente para cada um de nós. E uma outra atualização, que é a pergunta proposta pelo 
movimento, que é trazer o despatologizem para a área da educação. Teria a educação sido 
patologizada para pensar na sua despatologização? Trata-se obviamente, quando se fala 
de uma despatologização da educação, patologização da educação, de uma antropo-
morfização, porque não é a educação que é patologizada, mas, os seus sujeitos, os seus 
protagonistas, e entre os protagonistas, principalmente, os estudantes. Suas doenças es-
senciais seriam a desatenção e a não aprendizagem, associadas a tantas (in)capacidades 
de abstração, embora falem e para falar é preciso abstrair, de concentração, de comu-
nicação, de compreensão, de leitura, de escrita; e, por fim, e não menos importante, de 
ter a família que tem, e não a família regular, normal, padronizada, higiênica, ascética. 

Para cada caso, uma doença com nome e sobrenome e para todas elas um medica-
mento. Depois de quatro séculos de escola moderna tudo isso pretende derrubar uma 
afirmação feita por Comenius, já em 1624, ainda quando o seu livro “Didática Magna” 
se chamava “Didáctica Checa”, em que ele diz que “todos têm direito de aprender, até as 
mulheres e os débeis mentais”. Porque ao dizer Comenius no século 17, “tem direito”, 
também diz tem possibilidade, tem capacidade de aprender. E obviamente, esse “até 
mulheres e débeis mentais”, tem que ser lido à sua época e o que isso significava então. 
Estávamos no começo do século 17, portanto, no começo da própria modernidade. 

Nós poderíamos dar outro rumo a essa prosa toda e voltarmos ao estudo das 
patologias do fazer escolar, que acaba justificando diagnóstico das incapacidades dos 
estudantes, quando a patologia está em outro lugar: na escola e seu funcionamento e na 
sociedade de que esta escola é caudatária. Paulo Freire foi sempre um anunciador, um 
homem que esperançava. De uma esperança que não é da espera, aquela esperança da 
espera que Espinosa disse ser um sentimento mal, mas do esperançar que é ativo, que 
ao denunciar, anuncia, ao anunciar abre horizontes não de cura, mas de mudança. Por-
que a cura seria o retorno ao status anterior. Reversibilidade que a medicina sabe que 
não consegue, sem nenhuma cura ou uma reversibilidade ao estado anterior; portanto, 
é um anúncio que leve não ao estado anterior, mas à construção no presente, de um 
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estado novo, que seja o futuro. Daí porque os conceitos de utopia serão fundamentais 
para a ideia de mudança radical, em Paulo Freire, e a ideia de transformação. 

Certa vez perguntaram a Paulo Freire: transformação implica levar de x a y. Qual 
é o y a que você quer chegar? Ele disse, “não é o “y” que me importa, porque quando 
chegarmos a “y” teremos uma educação transformadora”. A educação tem que ser por 
essência transformadora e, portanto, nunca um retorno ao status quo ante. Desde as ex-
periências de Angicos, em Paulo Freire há anúncios e denúncias, e estas, as denúncias, 
mostram as doenças sociais ou aquelas específicas de um fazer humano que é a escola, 
a escolarização. Mas, os seus anúncios mostram possibilidades de extirpar o que ele 
considera o pathos. E extirpar, não para voltar a um anterior, porque esse anterior não 
houve, mas sim para construir algo novo. E dessas denúncias, feitas por Paulo Freire, eu 
vou aqui me situar em apenas três. Se você abrir em qualquer página do Pedagogia do 
Oprimido ou mais recentemente no Pedagogia da Autonomia, em cada página você vai 
encontrar uma denúncia e na denúncia um anúncio. Lembremos que para um linguista, 
isso não pode passar desapercebido, temos a mesma raiz em denúncia e anúncio. 

Eu vou me centrar aqui em três delas, sempre denunciadas por Paulo Freire. A 
ação patológica de castrar e domesticar a curiosidade, que se dá, concomitantemente, 
a um ensino de verdades apresentadas como tais e inquestionáveis. Como se fossem 
fixas, estabelecidas, como se o “logos” que as profere não pudesse ser interrogado. 
Parece ser da essência da relação triádica da escola, essa relação entre os ensinantes os 
aprendentes e a herança cultural, transformar aquilo que é movimento em fixidez. E dizer 
que está ensinando conhecimentos científicos, por exemplo, quando na verdade está 
ensinando algumas respostas dadas pela ciência enquanto hipóteses, que têm valor até 
que outra hipótese mais forte a substitua. Quer dizer então, essa ação patológica de cas-
trar e domesticar a curiosidade, vem junto com a construção de uma noção de verdade 
através da transformação dos conhecimentos científicos que, na ciência, são hipóteses 
em verdades absolutas nos conteúdos de ensino. Quer dizer, não se trata de uma cas-
tração da pergunta da criança só dela. É não deixar perguntar, não deixar a curiosidade 
afluir e domesticar essa curiosidade mas, se trata, mais profundamente ainda, de acabar 
com a curiosidade, apresentando tudo como verdades. Quer dizer, suponha que difi-
cilmente o professor, por exemplo, de matemática iniciaria os estudos de números e 
quantidades explicando que a unidade é divisível sim, por 3, no mundo da vida e que, 
portanto, a matemática é apenas uma linguagem não perfeita. Qualquer um que tem 
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três filhos sabe perfeitamente que a unidade real na barra de chocolate é divisível por 3, 
em 3 partes iguais. Agora, na matemática, 1 não é divisível por três. 

Então, veja, você já tem uma noção de modelo de representação e não de verdade 
do mundo real. Bom, pega uma segunda ação patológica, aquela da construção da cul-
pa como uma invasora, como uma sombra invasora da alma do estudante; quer dizer, 
ele é culpado de todas as suas (in)capacidades, aquelas que a escola lhe aponta. Esta 
sombra pesa toneladas e esmaga possibilidades de reações, emergem apatias, porque 
uma sombra com tal peso de culpa só pode levar à apatia. Há uma interiorização de 
uma incapacidade inexistente. Para as apatias, que assim surgem, é preciso que lhe re-
ceitemos remédios que as prolonguem, porque se não se lhes tira a sombra invasora da 
alma, aceitando que para cada um o universo é outro, nós permanentemente estaremos 
aumentando o sombreamento da sombra e o seu peso. Vejam, no mundo da vida não 
é obrigado todo mundo saber de tudo, no mundo da escola é obrigado todo mundo a 
saber metade do que é ensinado. Por quê? Porque a reprovação numa disciplina faz um 
aluno repetir um ano escolar em todas as disciplinas? Por que o aluno não pode esco-
lher o que não quer? E quem disse que o que eu não quero hoje, continuará sendo o 
que eu não quero amanhã? Se a escola pode me oferecer possibilidades de a ela voltar, 
de aprender o que não quis aprender ontem? Mas nós mantemos aqui o princípio da 
não escolha e da construção de culpas por não ter inclinação para estudar determinadas 
coisas, ou não ter memória, para determinadas coisas. 

Eu vou dar um exemplo de um outro lugar, agora em línguas. A ação da constru-
ção de uma culpa de incapacidade de pronúncia estava muito presente, ao menos no 
meu tempo, lá no ensino de língua inglesa, tanto que eu não consegui aprender a falar 
inglês. Eu leio em inglês, até escrevo em inglês, mas não falo. Porque toda vez que falei 
fui o quê? Imediatamente corrigido! Porque eu não podia falar com sotaque. Mas eu 
nunca vou ser um falante nativo de inglês! Quer dizer, quando comecei a viajar para 
o exterior consegui ver que conseguia falar inglês “macarrônico” e, muito pouco, com 
algumas pessoas e compreender alguma coisa, que também não falavam inglês como 
falante nativo. Quer dizer, você constrói uma culpa da incapacidade de você não ser 
capaz de aprender língua. Ou seja, de não ter ouvido, aquilo o que me diziam, que me 
fizeram abandonar os cursos de inglês. Por quê? Porque não se admite sotaque. Ora, 
mas o inglês é “tantos quantos são os seus falantes e cheios de sotaques”. Quando al-
guém, falando uma língua estrangeira, um outro que fala com a língua nativa, e não nos 
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compreende, há as negociações de sentidos nos processos interativos, um fala: “Eu não 
entendi”. O outro: “Eu quis dizer isso”, até que se constrói uma compreensão. Quer 
dizer, é a ideia de língua como um código onde não há nenhuma negociação porque 
tudo já está pronto, asséptico, fixo. 

Pega um terceiro, uma terceira ação, que é a ação de soterrar sonhos e utopias. 
Uma prática que se inicia desde de logo ao afirmamos que para realizar sonhos e uto-
pias, por caminhos estreitos que deve trilhar cada um, é aquele do ano a ano na escola. 

Comportado, obediente, para nós gaúchos “seguindo o brete” - aquele caminho 
cercado, onde o gado entra para ser vacinado ou para cair no banho. Depois, e só de-
pois, você terá direito a começar a realizar sonhos e a realizar utopias. Vou exemplificar 
isso no começo da escolaridade. Primeiro você tem que aprender a escrever para depois 
poder escrever. Mas como é que vou aprender a escrever sem escrever? Essa briga, por 
exemplo, do processo de alfabetização, Maria Teresa conhece muito bem isso, muito 
melhor do que eu, Rosa que alfabetizou, também. Quer dizer, aprender antes para de-
pois eu poder escrever; quer dizer, como é que eu vou aprender a escrever sem escre-
ver? Isso vai produzir, aquilo que eu chamo sempre de um conjunto de textos que não 
são textos. 

Ora, o conjunto dessas ações, por isso eu escolhi essas três denúncias de Paulo 
Freire: castrar e domesticar a curiosidade; da construção de uma sombra pesada inva-
sora da alma; e de soterrar os sonhos e as utopias, que têm produzido aquilo que nos 
espanta hoje, aquilo que se pode chamar hoje, ou se pensar ao menos em chamar, de-
vemos começar a chamar esta geração, “nem-nem-nem.” Essa geração de nem estuda, 
nem trabalha, nem estou aí, o que é de um individualismo atroz, que não é só construí-
do pela escola obviamente, mas que é construído por um sistema, particularmente o 
neoliberalismo. Agora, com o isolamento, a que se referiu tão fortemente Maria Teresa, 
eu tenho ligado a TV, uma coisa que não fazíamos antes e ficamos acompanhando os 
noticiários, e com os noticiários acompanhando as propagandas, é impressionante o 
quanto a frase: “Você merece” aparece na propaganda contemporânea! E, está claro in-
sistir: “você merece o novo”! Que não tem nada de novo na propaganda e que ela está 
oferecendo, “você merece o novo”! Se você merece um presente para você então no dia 
dos solteiros e da mulher solteira que se presenteie a si próprio porque “Você merece!”. 
Essa construção é uma construção da geração “nem tô aí, para ninguém”! Quer dizer, é 
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claro que no tempo de pandemia como este também nos assusta. E dizem: “para aí um 
pouquinho, eu tenho que revisar”. Aí, falam os comentaristas “o novo normal”. Mas 
o novo normal que eles estão pedindo é o retorno da economia do passado, o novo 
normal é o normal anterior, é status quo ante. 

Assim, despatologizar a educação escolar, eu estou me referindo a ela, em Paulo 
Freire, não é apenas afastar o uso de drogas; é extirpar as razões que criaram as patolo-
gias, e extirpar as razões que criaram as patologias é retornar a rever o nosso “logos”, o 
nosso modo de dizer a ciência. Isso implica, tanto o olhar para o fazer interno à escola, 
quanto olhar atentamente o mundo de que a escola é caudatária. Aqui não é a natureza 
que gera doenças, como afirmou Proust, naquela passagem do livro “A prisioneira”, 
mas, um certo modo de saber e compreender o universo e as gentes. E que obriga que 
o universo, que é verdadeiro para todos nós, se torne o mesmo para todos nós. Quando 
no mundo da vida, isso não existe. 

Assim, penso que pensar a despatologização com as obras de Paulo Freire, e a 
Maria Teresa foi muito mais profunda nisso, é pensar o interno e o externo ao sistema 
escolar. E, por isso, eu encerro essa minha fala com uma passagem de Galeno, onde 
fui encontrar Georges Gallao, em seus escritos sobre a medicina. Eu traduzo: “pedir a 
arte”, arte aqui é medicina. “Pedir à arte o que não é da arte e pedir à natureza o que não é da 
natureza, é ser ignorante e sê-lo com uma ignorância que tem mais a ver com a loucura do que com a 
falta de instrução”. Por isso, instruídos são os que patologizam. E por que se não fossem 
instruídos não haveria logos. Então é uma loucura. Mas, aqui, uma loucura da não com-
preensão da vida humana. Obrigado!

[Juliana] Estou vendo a Teresa aplaudindo e estava me sentindo assim. É uma 
pena que a gente viva assim, nesse espaço, porque em outro a gente estaria aplaudindo 
e podendo externalizar da maneira que dá vontade e que dá sentido a tudo que a gente 
ouviu. Wanderley te agradeço, é um prazer incrível. Eu sabia que eu ia me sentir muito 
lisonjeada de estar nesta mediação, mas confesso que eu estou um pouquinho mais 
do que eu tinha pensado. Foi um prazer ouvir vocês, foi um prazer ouvir a Rosa e um 
prazer particular com você e com a Teresa que são, não só referências para a gente, 
mas meus professores. A delícia de ter podido estar com vocês nesta posição de troca 
e de aprendizagem. Então, queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Não estou 
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encerrando, estou só dando os meus aplausos, que eu queria muito poder dar presen-
cialmente. 

A gente teve alguns comentários e eu queria falar um pouco deles e também dar 
a chance de que vocês falassem mais um pouquinho para quem está nos escutando. E 
antes disso quero só fazer um agradecimento, porque vocês foram trazendo nas três 
falas, cada um à sua maneira, tantos elementos, tantas coisas que vão ficando perguntas 
e dá vontade de ir retomando cada coisa. Mas, mais importante é dar essa cara freiria-
na, como a Teresa disse expressamente, da pergunta. E a gente se perguntar tem tudo 
a ver com o que a gente se propõe a fazer nesse enfrentamento da desumanização e 
do desmantelamento da escola e do espaço da escola, principalmente, a escola pública, 
laica, de qualidade, para todos. Então, quero já deixar esse agradecimento e manifestar 
o prazer de ter vocês como parceiros para que a gente continue nessa construção. Eu 
tenho uma pergunta colocada no chat. O Cícero pergunta se vocês conhecem “Normo-
se”: a patologia da normalidade”, e o conceito de Viktor Frankl, sobre “a neurose de 
massa”, que fala do conformismo e do totalitarismo. Não sei se vocês conseguem ver o 
chat também, mas eu posso ir trazendo alguns elementos, e queria abrir para uma nova 
rodada, para a gente poder fazer um bate-papo recuperando essas ideias e nos fortale-
cendo com essas falas de vocês. Rosa, quer falar mais um pouquinho? 

[Rosa] Eu vou vendo aqui no chat os comentários, mas, não faço ideia de como 
fazer. 

[Juliana] Mas, a gente deixa para o final mesmo e aí vai recuperando umas noções. 
Se você quiser se referir a alguma pergunta especificamente, fica à vontade.

[Rosa] Bom, não foi nada que não esperasse. Ou seja, não foi nada inesperado 
para mim ouvir a Maria Teresa e o Wanderley, de fato com uma fala riquíssima que 
consolida o gosto que eu já trazia em ouvi-los. É isso, não é nada de inesperado. São 
duas pessoas que já conheço, mais o Wanderley, mas também já tínhamos estado juntas 
eu e Maria Teresa, em algumas coisas. No fórum, em São Paulo, acho eu. E, o fato é a 
confirmação desse muito gosto de vos ouvir. O Wanderley de fato é uma pessoa com 
quem eu tenho uma comunicação muito assídua e presente, de modo que esta bela aula 
só tenho de satisfação, mas igualmente com a Maria Teresa, né? É isso. É um gosto! É 
um gosto e muita aprendizagem da minha parte.
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[Juliana] Para nós todos! Eu vou então arriscar uma pergunta aqui. Teresa fazia 
algumas perguntas falando especificamente da escola, e eu brinco que eu só sei juntar 
esses assuntos todos com a escola, o lugar onde eu atuo. E aí, particularmente, o 
momento da pandemia trouxe muitas questões com relação ao significado da própria 
instituição e qual é o valor dela na construção e também na desconstrução dessa hu-
manização. Então, acho que a gente está, particularmente, vivendo esse momento de 
retomada dessas questões tão importantes e freirianas, de olhar para o espaço e nos 
fazer perguntas e entender. Como você dizia, a patologização é atribuída aos sujeitos 
da escola e o Wanderley retomou essa ideia. Então, queria saber de vocês o que é que 
vocês têm vivido ao longo desse ano, se trabalho de pesquisa, como foram desenvol-
vidos os trabalhos ao longo desse ano? E, se podem contar do espaço escolar e dessa 
atividade de despatologizar o espaço e as relações?

[Maria Teresa] Bom, tem sido um ano muito difícil e isto é óbvio. Tem nos obri-
gado a olhar de um outro modo para o que vem acontecendo. Então eu não saberia te 
dizer se as perguntas que eu fiz, foram as mesmas perguntas que eu tenho me feito com 
os encontros com os estudantes na sala de aula. Na sala de aula que se transformou 
nisso. Nem isso, porque a maioria dos estudantes sequer consegue abrir a câmara. E 
tem um grupo que sequer consegue falar; só usa o chat para se comunicar. E isso estou 
falando de adultos na universidade, mas os relatos que a gente tem é que com as crian-
ças também está se trabalhando assim. Na educação infantil se está trabalhando assim. 
Como assim? Coloca uma criança de educação infantil na frente de um computador e, 
sei lá o quê? Ou uma câmera para fazer sei lá o quê? Mas, o que eu tenho visto nisso? 
Um movimento mais consistente de manter o que, mais ou menos, vai sempre ser pre-
dominante na escola, passar conteúdo, passar atividade, passar exercício, receber. Então 
fotografo o exercício, mando pelo whatsapp, porque às vezes não conseguem, enfim... 
Mas, essa concepção que nós chamaríamos, do ponto de vista de Paulo Freire, de uma 
concepção bancária. Acho que ela se intensifica, porque é o que é. Primeiro porque a 
escola tem mais experiência de fazer e aquilo que parece mais fácil de ser feito: mandou 
e o outro faz, devolve, eu corrijo e dou nota ou não dou nota, devolvo, enfim. Nós 
vimos, agora, no final do ano a grande discussão de se vai reprovar os estudantes ou se 
não vai reprovar os estudantes. E eu fico pensando, com que base nós vamos discutir 
aprovação e reprovação, que se já não tem sentido, quando a escola funcionava com to-
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dos juntos, imagina agora, que a gente sabe que sequer os estudantes estão conseguindo 
ter, de forma contínua e constante, acesso àquilo que a escola pretende transmitir. 

Enfim, o que eu tenho visto no meio disso tudo? E aí, é uma inquietação com os 
estudantes do curso de Pedagogia onde eu sou professora, pela sua própria experiência 
como estudante, mas também pensando na sua experiência como docente, mas tam-
bém uma inquietação bastante importante entre as professoras e professores da escola 
básica. A gente tem um projeto de extensão, que eu converso com as professoras, que 
Juliana conhece e Wanderley conhece, só a Rosa que ainda não conhece. Nós temos 
feito encontros por meio de conversas com as professoras. As professoras têm trazi-
do que movimentos elas têm feito no sentido de constituir uma outra relação com as 
crianças. E aí, me parece que de um modo bastante inicial, reduzido do ponto de vista 
da quantidade, mas não menos importante, nós temos visto uma indagação sobre como 
é que nós vamos constituindo relações mais dialógicas com esse outro. Porque agora 
também é preciso estabelecer uma outra relação com o outro, porque ele não está aqui 
embaixo do meu olho. Ele não está aqui para eu botar sentado do lado da minha mesa 
e olhar o caderno, se está fazendo ou não fazendo; sei lá, que tantas formas de controle 
que a gente tem. 

Também, tem aí uma relação em que o outro pode escapar muito mais do que 
talvez ele pudesse na sala de aula. Então, também vai tendo uma compreensão de que, 
para que essa relação se dê, mesmo naquele sentido da transmissão, reforço, verificação, 
mesmo que isso se dê, é preciso que eu estabeleça uma outra relação, com estudantes. 
E essa relação só pode ser uma relação de diálogo, porque é preciso que o estudante 
se vincule a mim também. Que me vincule a ele, para que a gente possa estabelecer 
uma comunicação. Então, embora esteja muito difícil, e acho que a gente está mudando 
muito pouco, mas eu vejo algumas indagações, alguns questionamentos, algumas expe-
riências, que têm uma potência de se intensificar e de trazer um questionamento mais 
profundo da realidade daquilo que se produz no trabalho pedagógico. Então, não sei 
responder, mas, também aqui trago um pouco das minhas inquietações como profes-
sora nesse momento.

[Rosa] Posso? É interessante a questão que Maria Teresa aqui trouxe sobre avalia-
ção. Eu penso que esta pandemia, com tanta coisa má, poderia ter uma ação benfazeja 
sobre o interrogar-se sobre aquilo que é, eu acho que é, de fato o coração do sistema 
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educativo, a avaliação, porque não se trata da avaliação O que se trata é de um processo 
classificatório de fato devastador. E nem do ponto de vista científico a gente pode cha-
mar de avaliação, porque a avaliação que é inerente a todo trabalho humano acontece, 
queiramos ou não, a nossa própria condição humana, está inscrito nessa condição e por 
conseguinte, ao dar um feedback sobre alguma coisa, mesmo quando eu faço uma panela 
de sopa e, por exemplo, me esqueci do sal, a avaliação é feita por mim, autoavaliação 
e por quem come a sopa. Portanto, eu vou apreender esse feedback para na próxima 
relançar o meu trabalho, ou seja, fazer o meu trabalho mais bem feito. É a questão da 
classificação, é o mesmo com que o Wanderley expressa, compartimentaria a palavra no 
sentido de a gente sabe, alguém que chega, chega à reprodução de classe. E é para isso 
que serve, né? Acho que nós, muito precocemente, tiramos com o alto ser para debaixo 
do tapete da história. Porque de fato a escola, o sistema educativo, é o aparelho funda-
mental da reprodução de classe. Por isso, é muito incômodo. Portanto, e devo dizer que 
não é por acaso que passo, enfim, os anos da minha vida na universidade e saio de lá, 
em termos de ver a carreira como entrei. 

Costumo dizer que nem sequer me lembrava disso, se as outras pessoas não me 
lembrassem; ou seja, a questão da carreira de fato eu nunca me adaptei à ideia de que 
me devia adaptar a isso. Isso era muito consciente porque, não era só porque não era 
capaz, é porque não queria. Na verdade, a minha luta era outra e a minha luta é outra, 
de modo que tive a oportunidade de antes de estar na Universidade do Porto, ter feito 
o trabalho em outra instituição de ensino superior, de combinar com os alunos que já 
eram jovens adultas, exatamente pensar desde o primeiro dia, o que é isso da classifica-
ção? Para que ela serve? E se não era a altura de podermos pensar outra coisa, a partir 
do primeiro dia de aula. 

De fato, chegamos ao final e com, forçosamente as pessoas tinham que ter uma 
classificação, senão isso ia prejudicá-las e muito. E, aquilo que foi visto como uma ob-
viedade, a tal questão do óbvio, que não é nada fácil de desconstruir, foi que tínhamos 
uma boa maneira, durante o ano, o trabalho foi muito dos estudantes e meu, tudo que 
era feito era suficientemente discutido, para relançar o trabalho de todos e de cada um. 
Porque de fato, não é possível fazer isso, por exemplo, sem trabalho cooperativo. Isso 
já eu tinha feito com as crianças quando era professora do 1º ciclo, com grandes custas 
também aí, em pleno fascismo. Por acaso, ainda não sei, por que carga d´água eu não fui 
logo expulsa, mas em certa altura, tive que sair. Portanto, com os adultos isso foi muito 
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mais natural e mais fácil. A solução foi então: qual é a maneira que a gente tem de travar 
essa natureza classista do trabalho, que estamos a fazer coletivamente e individualmen-
te, o trabalho coletivo e algum trabalho individual, muito trocado, muito enriquecido. 

Aquela etapa, foi uma coisa que eu tenho, nem parece muito difícil pensar, se 
todos trabalharam em equipe e cooperativamente, se todos deram o melhor de si e 
trocaram o melhor de si para enriquecer o trabalho de cada um, enriquecer o grupo e 
cada um, então, a mesma nota, a mesma classificação. Imaginem como isso foi chocan-
te, mas foi feito, claro que apanhei com as consequências e isso é muito, muito caro e 
mexe no meu bolso; isso é muito caro sob todos os aspectos. Eu costumo dizer que não 
sou exemplo para ninguém, para aconselhar seja o que for, nesta matéria, porque faço 
mesmo, o que tem que ser feito. 

Na Universidade do Porto, foi a segunda instituição do ensino superior em que 
trabalhei, nunca fiz isso completamente; porque essa experiência, esse modo de fazer 
acontecer foi muito... É melhor nem falar nisso. Mas, na Universidade do Porto, como 
todas as Universidades, há muito de interessante, sobretudo, o contacto com os estu-
dantes, mesmo com os colegas, mas que obviamente não foge à dimensão feudal que 
recobre todo o ensino universitário, em variadíssimos aspectos. Mas aquilo que fazía-
mos, todo o trabalho, era muito comentado e discutido e nunca as notas, as classifica-
ções - não sei se é isso que chama nota. As classificações tinham uma disparidade. 

Finalmente essa disparidade que é o habitual, nem do ponto de vista científico 
mais reducionista, tem explicação. Portanto, se não repeti mais isso, se bem, ou melhor, 
repeti uma vez, numa cadeira que nem sequer era do meu departamento, que era uma 
cadeira de investigação/ação, não no departamento de Ciências da Educação, mas no 
departamento de Psicologia. E aí foram os alunos que depois de eu fazer propostas 
desse tipo de pensar as coisas, me acusaram: “a professora é muito ideológica”. 

Em Portugal dizer que é muito ideológica, quer dizer que, é de esquerda, porque 
os de direita não são ideológicos, e fui confrontada. Mas, mesmo assim, uma grande 
maioria embarcou nessa, mas no final tive uma queixa de um aluno e a queixa foi muito 
bem aceita, e eu fui dispensada de continuar a fazer isso. Numa faculdade que se diz de 
esquerda, talvez esquerda mais caviar que outra coisa, mas pronto! Mas isto é só para 
dizer que alguma coisa tem que se fazer. E se, o que foi feito até agora resulta nisto, al-
guma coisa de diferente tem que se fazer. Agora, como já viram, não sou nada exemplo 
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para ninguém e não tenham dúvida que é um luxo, é o meu luxo, fazer o que tem que 
ser feito. E qualquer luxo é uma coisa muito cara!

[Juliana] Rosa falou do sentido da classificação e eu fiquei aqui com vontade de 
retomar sua frase Wanderley “na vida ninguém é obrigado a saber tudo, mas na escola 
todo mundo é obrigado a saber metade”. Gostei muito dessa ideia porque é exatamente 
com isso que a gente se depara cotidianamente no trabalho escolar. Então te convido.

[Wanderley] Nesse segundo comentário, nesse nosso encontro, eu acho que eu 
gostaria de começar lembrando que em plena pandemia 47 professores estão no seu 
segundo dia de greve no Palácio do Iguaçu, no estado do Paraná, em Curitiba. São 47 
professores. Ontem a justiça determinou que se retirassem em plena greve, já com 30 
horas de greve de fome; que fossem evacuados do saguão do Palácio e tiveram que 
passar a noite na rua, em Curitiba, num clima abaixo de 13 graus. Quero dar minha 
solidariedade com os grevistas e com essa radicalidade, nessa greve de fome. Também 
queria agradecer, eu não sei fazer isso no chat, eu perguntei para Juliana, também não 
dá! As pessoas que comentaram na minha fala, muito obrigado! Comentários positivos, 
não vi nenhum negativo, mas enfim, poderia ter havido. Obrigado pelos comentários, 
muitos deles, claro, vem muito mais por uma amizade antiga com Geu, Geovana, Fa-
biana, Viviane, do que pelo que eu disse. Agora eu vou entrar na pergunta e na questão 
que nós estamos trabalhando. 

Primeiro, a pandemia para um aposentado como eu, a pandemia abriu o espaço 
para dar aula. Fazia muito tempo que eu não dava aula, então com o fato de haver a 
pandemia começaram a me convidar a participar de uma aula aqui, outra aula ali, outra 
aula cá. Mas sempre é aquela participação do cara que não é o professor. Quer dizer, 
então, como professor eu não posso falar nada do que é essa experiência de ser pro-
fessor durante a pandemia. Agora, posso falar de fora disto. Quando a Maria Teresa 
falou que a maioria das experiências é de uma transmissão e reforço, isso me lembrou 
imediatamente aquele livro, Rosa, da Luiza Cortesão, publicado aqui pela Cortez no 
Brasil, “Professor: um ofício em risco de extinção” e, quando se pensa no ensino a 
distância, veja bem, se fala em ensino à distância. Antigamente quando era pró-reitor 
[na Unicamp] se chamava Educação à Distância. Hoje na pandemia está se falando 
em ensino à distância. Essa substituição, como analista de discurso, é fundamental. E 
quando se remete a ensino é porque tem algo a ser ensinado que tá fixado, que tá dado. 
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Ora, é óbvio que os professores das redes públicas, não só tem poucas condições de 
construir e transformar a sua casa num estúdio, seja de qualquer nível do superior à 
educação infantil. Quantos poderiam ter, por exemplo, um laboratório? Então, a pos-
sibilidade de transformar novamente a escola como um lugar apenas de ensino. E de 
ensino do estabelecido como um conjunto de conteúdo, as aulas seriam muito melhor 
preparadas por uma equipe de especialistas, ponto! Que foi o que fez, aquele Feder, 
do Paraná, o Renato Feder, que era para ter sido Ministro da Educação, que eu não 
sei se se lê Feder ou “Féder”, não sei bem como é; por fim, escrito, quando não tem 
acento é “feder” mesmo, tá? E fede o que ele fez no ensino à distância no Paraná. Não 
consigo entender, como é que se coloca a questão de manter 2020 como um ano letivo 
normal, com avaliações etc... Quer dizer, por Deus, que esse tempo, se nós podemos 
manter contato, primeiro não tem que ser com horário estabelecido como se fosse um 
horário escolar, com um calendário escolar. Os meios são outros, as possibilidades são 
outras, meu Deus! Um professor de ciências que não tenha tematizado porque se diz 
“novo coronavírus” e como é que emerge um coronavírus novo? E não ter discutido 
a questão da geração espontânea durante essa pandemia? Esse professor é um imbecil! 
merecia estar junto com a Marta Suplicy dançando no palco de vidro do Mário Covas. 
Para terminar a sua carreira aí, como a Marta Suplicy. Porque esses são os problemas. 
Estas são as perguntas que eu poderia fazer nesse momento. Não importa a discipli-
na. Quer dizer, quando o homem criado num ambiente extremamente machista, todo 
mundo sabe que eu sou gaúcho, obviamente a pandemia, por exemplo, me ensinou a 
ter um cuidado maior com o apartamento e com a casa, mas eu sempre ajudei. Percebe 
o machismo do ajudar em casa, como se não fosse minha obrigação também, e uma das 
coisas que eu concluí contra o que aprendi na escola é que existe geração espontânea, 
ao menos de sujeira da casa! Que coisa, de onde aparece esta sujeira? Mas, também 
aprendi uma coisa: nunca diga a sua mulher que não está vendo sujeira nenhuma, que 
ela mostra na cara, na hora, e você se desmoraliza. É sujo sim e tem que limpar sim. 

Agora, estava eu pensando cá comigo, se eu não limpasse não haveria sujeira. En-
tão, quer dizer, essas reflexões para mim é que deveriam ser feitas hoje, e não pensar 
coisa da avaliação, se vai avaliar, não vai avaliar aluno. Bom, eu mais ou menos, como 
a Rosa, eu sou um pouco pior que você Rosa. Eu nem me pergunto se todos fizeram 
ou não fizeram. Eu tenho a impressão de que devo ter sido um péssimo avaliador na 
minha vida. A Rosa pode saber por que eu avaliei a tese de doutorado dela. Tive a honra 
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de ter sido avaliador de sua tese. Eu sou um péssimo avaliador. Eu, nos cursos de pós-
-graduação eu simplesmente pedia pelo amor de Deus, quem cancelar me avisa para eu 
não dar nota 10. Porque, em princípio, tudo mundo tirava nota 10. A nota máxima, está 
bom! Agora, quem quiser dialogar comigo, depois das aulas que eu dei, escrevendo um 
trabalho, mostrando a correlação entre o que estou trabalhando em sala de aula com o 
seu trabalho de pesquisa, eu estou à disposição para ler e para colaborar com seu traba-
lho. Se não quiser não escreva nada, não precisa apresentar trabalho nenhum. Quem tá 
fazendo mestrado, quem tá fazendo doutorado são vocês, não sou eu. Portanto, vocês 
sabem se isso aqui interessa ou não interessa para vocês. Só me avisa que cancelaram 
para eu não dar nota alta, não aprovar. 

Aprovei muita gente na Unicamp que tinha cancelado a disciplina e fui chamado lá 
para corrigir, mas, eu fiz isso já desde o começo. Sou meio ruim nesse sentido. Depois 
do segundo ou terceiro ano que eu dei aula no ciclo básico no Ensino Fundamental, eu 
percebi que eu era um babaca, que eu fazia a prova etc. e resolvi que não, e não queria 
mais nada disso. E no final do bimestre os alunos tinham a nota que queriam e eu escre-
via uma nota e o cara diz, pensa: “eu não fiz nada professor, eu não fiz nada, pode me 
dar uma nota bem baixa”. Aí chegou no final do ano eu vi que o cara ia ser reprovado, 
ele veio e me disse: “olha professor eu tenho que ser reprovado porque eu não trabalhei 
esse ano”. Só pelo fato de você dizer que tem que ser reprovado você já está aprovado. 
Só que para aprová-lo tinha que dar nota 15 na prova dele, de exame, por causa da tal 
de média, mas não tive a menor sombra de dúvida. Peguei os meus cadernos e alterei 
todas as notas dos bimestres, rubriquei no lado e entreguei na secretaria. Aí a secretária 
disse: “vou ter que modificar as notas desse cara de todo o histórico escolar dele?”. Eu 
disse: “Não, a nota sempre foi essa, está aqui. Eu tinha rubricado no lado a nova. Não 
fui eu agora que fiz, você que registrou errado”. A burocracia na escola existe para o 
processo educativo e não para o registro. 

Então, uma coisa que eu penso: quando a Maria Teresa falou desse ensino da 
transmissão, do reforço, da avaliação, eu acho que está dentro do quadro da extinção 
do ofício de professor. Quer dizer, no sentido de que, nós temos que pensar, “Ah bom! 
não pode ser ensino a distância, porque as pessoas não têm como acessar as aulas, não 
tem isso, não tem aquilo”. Gente, do ponto de vista econômico, diminui-se a folha de 
pagamento da secretaria de educação, dá para comprar um computador ótimo e o wi-fi 
de graça num estado inteiro até para os gafanhotos, para todo ser vivo, do Estado. A 
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questão é, as condições de recepção que têm que ser levadas em conta. Qualquer um 
que deu aula nesse período, ouviu que o seu aluno estava ouvindo a aula na cozinha, en-
quanto a mãe lavava a louça e você ouvia o barulho da louça sendo lavada, quando não 
enxergava a mãe. Ou quando não via o marido da professora passando atrás em cuecas, 
como diriam os portugueses. Quer dizer, e ela estava dando a sua aula. Tem até sites que 
juntaram essas coisas do que tem acontecido no home office ou na aula à distância. Para 
mim a questão é outra, porque para haver condições de recepção é preciso que cada 
um de nós tenha o seu escritório, sua sala, o seu tempo de silêncio, porque o estudo 
demanda silêncio, porque o estudo demanda... eu acho que tem uma palavra que nós 
temos que recuperar, que é estudar. Sabe, acabar com essa história de, veja a BNCC no 
Brasil, Rosa. BNCC que é Base Nacional Comum Curricular e que já tem um problema 
de repetição: se é nacional já é comum, mas então nacional e comum, para mim, é meio 
estranho. E ela transformou todo e qualquer conteúdo de ensino, que para mim é um 
problema, em habilidades e competências. 

Gente, uma habilidade eu adquiro, e ao adquirir uma habilidade eu não preciso 
mais estudar, eu não preciso ir à frente. Estudar é uma coisa que nos mostra que nós 
temos sempre mais a estudar; quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quanto 
ainda a gente não estudou, meu Deus! Eu queria recuperar esse termo, por isso, que 
eu falei todo tempo não em aluno, mas em estudante: “aquele que estuda”. Nesse sen-
tindo, eu sou ainda hoje um estudante e acho que se ficar mantida essa ideia de trans-
missão, reforço, o ensino à distância vai substituir o professor. Não vai acabar com a 
escola porque essa instituição tem que permanecer existente porque é necessário um 
lugar para depositar crianças e adolescentes enquanto a mãe e o pai trabalham. Mas, o 
professor virará um cuidador e um animador. Aliás, todos os professores do estado do 
Paraná viraram facilitadores das aulas que são produzidas na secretaria. Independente, 
toda a quinta série do estado tem a mesma aula de língua portuguesa e, ao mesmo tem-
po, como disse uma mãe. A empresa de comunicação que pertence ao grupo por trás 
do qual está o Ratinho, que é o governador, e que ganhou a licitação para transmitir as 
aulas, transmite todas as aulas de todas as disciplinas ao mesmo tempo. E aí a mãe per-
gunta: “eu tenho três filhos e só uma televisão para eles assistirem aula; eu deixo o da 1a 
série, o da 5a ou o da 8ª série assistindo aula hoje? Eu tenho que ir fazendo um rodízio”. 

Pensa na loucura, então, se você pensar as condições de recepção, isso significa 
mudar a estrutura da sociedade e a sua desigualdade. E, inclusive nas casas em que 
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moramos, tem que ter escritório, não basta ter quarto. Tem que ter espaço. E o terceiro 
ponto que eu queria chamar atenção para a greve, quer dizer, eu estou falando da extin-
ção. Eu quero levantar o que, de fato, a pandemia nos ensinou a todos? E que prova-
velmente não é tema, de nenhuma aula, desses ensinos à distância. Que é a consciência 
da nossa ignorância! Tudo que a pandemia está nos mostrando é que essa arrogância 
tecnocrática, que fez referência a Rosa e, fazer felizes a todos, independente de quem 
seja, independente do nós, dessa tecnocracia, veja, este é o grande ensinamento da pan-
demia: “a consciência da ignorância”. 

De todos, da ciência, do traçamento de políticas públicas, de como reagir diante do 
que se ignora, e a importância de volta da possibilidade de refletir e fazer ciência! Então, 
essas são as grandes aprendizagens que nós temos que fazer. E de que temos de tomar 
consciência. Eu acho que a ciência ser humilde diante dos fatos é fundamental, porque 
que ela vai arrogantemente respondendo a tudo. E essa consciência da ignorância é o 
fim da arrogância. Desculpem a rima, mas é proposital aqui, é proposital a rima. E aí, 
eu penso que, esta seria aprendizagem dos professores. 

Os professores estão todos desesperados, estão trabalhando para burro para po-
der dar essas aulas. Eu duvido que eles tematizem a ignorância de lidar com essas 
coisas, como tema das suas aulas, independente da disciplina. Gente, por que nós não 
aproveitamos este ano para ver filme com os estudantes? Por que não aproveitamos 
este período para chamar gente de fora? Para encontro com escritores, com cantores, 
com artistas? Poderia ter um projeto global disso, se nós tivéssemos um Ministério de 
Educação. Ou estadual, se tivéssemos uma Secretaria de Educação. Quer dizer, ia apro-
veitar as redes nesse sentido, daquilo que é uma atividade cultural. 

A cultura está muito distante da escola, meu Deus! Eu brincava, na época que 
estava na Pró Reitoria de Assuntos Comunitários, Extensão e Comunicações, que a 
cultura não está na universidade. Ela está fora daqui. Nós é que temos que ir buscá-la! 
Quer dizer, então, esse seria um ano extremamente produtivo, se ele não fosse pensado 
escolarmente, disciplinadamente e disciplinarmente, dentro do mesmo “brete”. E essa 
ideia nojenta de que o estudante que está no 5o ano, em Macapá onde não tem energia 
elétrica e, no 5º ano em Toledo no interior do Paraná, tem que ter o mesmo conteú-
do. Essa ideia falsa, em que tudo tem de ser igual e uniforme. Então, nós ainda somos 
comenianos, meu Deus do céu? E ainda tem conteúdo para cada série, para cada ano. 
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A escola brasileira não ultrapassou século XVII e XVIII, não chegou lá, nesse 
sentido. Então, o que a pandemia deveria nos ensinar é que a escola não pode mais ser 
o que é. E, principalmente, o que a pandemia deveria ensinar a todos nós, é a nossa 
consciência da nossa ignorância, para acabar com a arrogância do homem dentro da 
natureza. É isso, desculpem a firmeza, mas aprendi com a Maria Teresa, que temos que 
ser firmes nas nossas posições. Acho que sempre fui. Se é uma coisa que eu não fujo 
é da raia de dizer o que eu realmente estou pensando. Então, nesse momento, eu digo 
que para mim, pessoalmente, a pandemia foi ótima, porque eu voltei a ter estudantes 
conversando comigo. Que maravilha! Estava com saudades disso. Mas, é uma conversa 
em que não tenho o compromisso do professor; então, eu não tenho nenhuma expe-
riência como professor durante a pandemia. E o que eu vejo é a minha filha destruída, 
destruída semanalmente ao chegar no final de semana, desesperada, tanto na experiên-
cia brasileira do ensino à distância e no ensino superior, as duas, quanto na Dinamarca. 

A minha filha diz: “Bom a minha faculdade exige que eu só saia da sala quando 
todos os estudantes saíram. Então, eu tenho que pegar o telefone de cada um e, às 
vezes, ficar ligando para o fulano de tal e dizer fulano saia da sala, pelo amor de Deus, 
estou há 20 minutos esperando você sair para eu poder sair.” Porque ele não estava ali, 
só estava um avatar dele. Deixou ligado e foi fazer outras coisas, talvez, mais interes-
santes, Santo Deus! Quer dizer, então, essa destruição está se fazendo pensando que o 
ano letivo é igual a todos os anos em cima dos professores e ainda me vem um tal de 
um Marcelo, que é de um programa qualquer, acho que é da Globo News, quando se 
falou “Quando é que vão ser as férias”?, ele questionou: “Férias? Essa gente ficou em 
casa todo esse tempo, sem trabalhar. Os alunos estão voltando para a escola e agora 
não tem que se falar em férias”. Como se os professores não tivessem trabalhado. Me 
deu vontade de ligar para ele e perguntar: “Você está trabalhando? Por que você não 
está no estúdio? No caso dele, do Marcelo, ele está no estúdio. Mas todos os comenta-
ristas estão em casa. Não estão trabalhando, por um acaso? Não terão direito a férias? 
Então, essa destruição... Eu estou vendo assim uma possibilidade prática da extinção do 
ofício, e de outro lado, a exploração enorme que se faz do professor, nesse período de 
pandemia. Exigindo que ele seja tudo: ator, apresentador, produtor cultural, produtor 
disso e daquilo. Por quê? Porque precisa de manter o ensino. Por que não, um ano, livre 
de ensino, com atividades culturais, debates, discussões, temas, uma vez por dia, com 
os jovens brasileiros? Com as crianças, com os adolescentes, por que não? Quem disse 
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que a vida é feita de ano letivo? Que um ano não letivo é um ano perdido? Quem disse 
isso? Se isso fosse verdade, todas as nossas licenças sabáticas deveriam ser substituídas 
por licenças de pesquisa. Quer dizer então que não existe férias. 

Então, essa para mim é a aprendizagem nos tempos de pandemia, que o professo-
rado tem que pensar, sentar, ter tempo de deglutir o que está acontecendo. Nós sabe-
mos que o sistema não permite isto, não permite você deglutir, você engolir e devolver, 
vomitar o que está acontecendo. E te faz entrar num ativismo tal que você não percebe 
quais são os temas reais do mundo de hoje, em plena pandemia. Bom, é isso, muito 
obrigado! Eu prometo que eu não volto a falar porque eu falo muito. 

[Maria Teresa] E ainda bem que você fala muito Wanderley! Que é muito bom 
te ouvir, muito bom estar aqui ouvindo vocês, a Rosa, o Wanderley. Eu só queria fazer 
uma pequena observação, como professora que sou, da disciplina “avaliação educacio-
nal”. E aí, eu quero fazer uma defesa da necessidade da avaliação, não da classificação, 
não da atribuição de nota.

[Wanderley] Como diz o Bakhtin, Maria Teresa, até a entonação vocal é uma en-
tonação avaliativa, quando falamos. Quer dizer, então, esta avaliação é óbvia e existe a 
todo tempo. Aliás, não oficializamos que estamos avaliando.

[Maria Teresa] Veja, eu acho que, inclusive num tempo tão estranho à nossa 
experiência, que exigiria e exige, mesmo para manter todo esse processo, sem sentido, 
tem exigido de nós, pensando no magistério como um todo, muita mudança, porque é 
isso! Só você se deslocar, em vez de eu ir à escola trabalhar, eu trabalho dentro da minha 
casa em que, no meio do caminho, alguém pode bater na minha porta, a criança ou não 
sei quem entra correndo. Enfim, só isso, já exige uma recomposição do processo e da 
mesma forma os estudantes. Mas, também entendo que no momento é tão estranho a 
nossa experiência, que rompe com os nossos processos cotidianos, com o nosso saber 
fazer. 

A avaliação, não a classificatória, não atribuição de nota, de conceito. Mas como 
um processo reflexivo, sistemático e dialógico. E que teria, ou tem, uma importância, 
me parece bastante forte, para entender esse processo, entender como é que nós fomos 
nos colocando meio que num beco sem saída. Poder olhar para trás e ver que tem saída, 
que tem outras alternativas, que tem outros caminhos. Então, é ai que vou apostando 
nesse diálogo com os estudantes, quando eles, por exemplo, aconteceu isso comigo, 
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numa aula, depois de duas semanas sem aula, ninguém tinha lido o texto, ninguém tinha 
lido o texto! Eu parei para conversar com um doutorando, que faz o estágio de docên-
cia comigo, e disse: “olha, eles estão nos dizendo coisas, então, temos que recompor a 
nossa proposta de aula”. Quando a gente faz isso, não sei se eu fiz a melhor opção ou 
se não fiz, não é isso, mas quando a gente faz isso, a gente pára para avaliar o percurso, 
para ouvir o outro, para o outro saber que ele está sendo ouvido. Portanto, ele pode nos 
dizer coisas mais diretamente e talvez se abra mais para ouvir aquilo que a gente está 
dizendo. E aí vai aproximando a possibilidade de um processo mais dialógico, em que 
a gente possa ir estabelecendo um pouco melhor dentro das normas institucionais. Al-
gumas a gente consegue saltar, outras não; outras a gente nem percebe, que está dentro 
delas. Enfim, como é que a gente vai podendo fazer alguns ajustes que façam daquele 
tempo em que nós estamos compartilhando a tela, um tempo de compartilhar alguma 
coisa mais. Que seja um tempo que possa ser atravessado pelo conhecimento, como 
experiência, como produção. 

Então, queria aqui reivindicar este lugar da avaliação, não da avaliação classifica-
tória, não da atribuição de nota, não da discussão se aprova ou se reprova; não tem de 
discutir aprova ou reprova, nem teve ano letivo, nem teve escola, não teve nem escola, 
como é que vamos reprovar o quê? Mas, me parece que a gente tem aí um exercício in-
teressante de buscar compreender que aprendizagens foram feitas. Que elementos nós 
podemos considerar na nossa proposta de ensino? E o que que não foi considerado 
que seria extremamente importante? Porque esse ano não vai voltar mais, esse tempo 
não é um tempo perdido, é um tempo vivido. Mas, nós vamos continuar trabalhando 
amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Então tem uma aprendizagem 
aí, que essa interrupção pode nos proporcionar. E eu acredito que a avaliação é um 
processo bastante significativo, dentre outros, para a gente ir fazendo essa aproximação. 
Só queria fazer essa defesa, do meu pedacinho.

[Juliana] E uma defesa que eu acho que arremata muito bem essa ideia, justamen-
te das perguntas. Para a gente olhar e dialogar com a gente, tem que estar constante-
mente....

[Rosa] Não sei que diferença que observou e expressou, entre isso que disse e 
aquilo que eu disse. Porque avaliação não é nunca uma perda de tempo, quer queira 
quer não. A avaliação é aquele processo que, fundamentalmente do ponto de vista até 
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instrumental, serve em primeiro lugar, para relançar o trabalho. Daí que seja um proces-
so, muito mais moroso, muito mais trabalhoso, quer para nós professoras quer para os 
estudantes. Mas, muito mais trabalhoso do que é aquele que leva a fazer exames, aquele 
que leva a classificar trabalhos do ponto de vista absolutamente instrumental, mas que 
não é fruto do aproveitamento de possibilidade de estarmos juntos, da possibilidade de 
trocas, da possibilidade de agarrar na condição com que nos deparamos face a qualquer 
objeto cognoscível, vamos pôr assim as coisas. E isso é um trabalho, não só muito ár-
duo, como muito belo. Retiro um prazer disso. Eu costumava dizer, quando era profes-
sora primária, que tinha uma pena doida das minhas colegas, que não retiravam prazer 
daquela beleza que é o estar junto, uma comunicação que gera não só conhecimento, 
mas que gera afeto. De fato, a questão do prazer, como dizia também Roland Barthes, é 
uma coisa tão importante que as pessoas quase têm medo de tocar nela. Por isso, a sim-
plificam, mas não é. A questão do prazer que tem toda a complexidade que não se gasta 
só no sentir-se bem, mas, também, no consentir-se bem, a gratificação interna, que está 
na própria situação de aprendizagem. De fato, a questão, eu não digo de diálogo, mas, 
digo de trocas, porque de fato o diálogo, se a coisa é complexa é mesmo a questão do 
diálogo. E, portanto, ela é muito trivializada, de maneira que eu me sinto mais confor-
tável com as trocas, que de fato são também complexas em termos de efeitos que estes 
constituem. Mas de fato, não há aprendizagem sem isso, ou seja, aprendizagem é uma 
coisa tão truncada quando ela se resume a esse alguém que ensina, não quero dizer que 
se dispense a transmissão obviamente. Agora essa transmissão, não pode esquecer que 
o transmissor está automaticamente a receber transmissão, receber feedback, desse pro-
cesso. Processo este de troca, mesmo quando diz: “Ah! Mas as crianças, não sei o que”, 
como se nós tivéssemos alguma coisa, tanto nesse processo, como se nós fossemos de 
fato os únicos emissores, os únicos emissores com competência para ser. A verdade é 
que as crianças dão-nos coisas, trocam coisas. E elas são trocas de tal maneira valiosas 
e sempre atualizadas e atualizantes, que não sei como não ter consciência da beleza que 
acontece no estar junto. Na beleza do encontro, porque precisa haver encontro e essa 
disponibilidade; portanto, a questão da avaliação, quer eu queira, quer não, isso é um 
processo. Não há na história do desenvolvimento humano, a avaliação está em tudo. 
Nós podemos enquadrá-la, por exemplo, na nossa condição de professores, que neste 
momento é aquela que está aqui. Eu também não sei o que está a passar com os pro-
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fessores aí, em greve, mas, por aquilo que já foi explicitado, eu também quero enviar o 
meu abraço a essa gente. 

E, Maria Teresa, não é a questão da avaliação que eu ponho em causa, mas é a 
questão da classificação, do modo em que ela é cooptada pelo macrossistema para as 
suas funções de fato classistas. Para a reprodução desta sociedade desigualitária, em que 
vivemos e em que sobrevivemos. E aí eu penso que isso está no coração do sistema. E 
mais, a verdade é que a escola é uma coisa obrigatória, nas sociedades ditas civilizadas, 
é obrigatória. Portanto, atinge todos os cidadãos. Mais responsabilidades, ainda, para 
não deixar as coisas estarem como estão. E aquilo que está, é mesmo cada vez mais a 
performatividade. É disso que vive o neoliberalismo, e começando na escola e come-
çando no jardim de infância! Isso leva à patologização, à estigmatização, que são aquelas 
coisas, são o caldo para a reprodução. Por isso, de fato o meu guru é mesmo Pierre 
Bourdieu. 

[Juliana] Bom, a gente podia ficar ainda muito tempo aproveitando as conside-
rações de vocês e essas reflexões, mas eu vou finalizar nossa atividade. Agradecer mais 
uma vez a presença de vocês, fazer minhas as palavras de quem esteve nos assistindo, 
com os agradecimentos e os elogios. Acho que a gente sai com muitos elementos, 
alguns novos, outros refrescados para reflexão e a gente continua enfrentando no co-
tidiano, construindo mais humanização e mais diálogo em busca da educação transfor-
madora, muito obrigado a vocês! Muito obrigada, Rosa, Teresa, Wanderley. Obrigado a 
quem nos assiste e até a próxima.
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