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A
o ser convidada a escrever um artigo sobre minha experiência profissional, percebi a
quantidade de informações que é possível acumular com o passar dos anos. Sendo assim, havia
necessidade de fazer um recorte, e a escolha foi uma reflexão sobre a ambiguidade dos sentimentos
gerados dentro de uma família após o conhecimento de abuso sexual perpetrado contra uma criança
ou adolescente.
Minha experiência como psicóloga tem referência no trabalho de atenção e proteção de
crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, abuso e exploração sexual e está pautada
como profissional participante desde 1994 da equipe do CNRVV – Centro de Referência às Vítimas
de Violência do Instituto Sedes Sapientiae – centro este referência no estado de São Paulo o qual
é composto pelas áreas de: atendimento, prevenção, formação, parcerias, além das áreas
administrativa e de serviço social.
Os atendimentos são de cunho psicossocial tendo seu início com a implantação do SPVV–Lapa
do Instituto Sedes Sapientiae (Serviço de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas de
Violência), em convênio com a SMADS (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social). Desde 2011 tenho gerenciado uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos,
assistentes sociais, profissionais de arte, psicopedagogas.
O atendimento é dirigido a crianças e adolescentes de 3 a 17 anos, quando possível aos
familiares e ao agente agressor, tendo como fonte encaminhadora instituições de saúde, social,
jurídica, de educação, sendo aceita a procura espontânea.
Os atendimentos são preferencialmente em grupo os quais são compostos de acordo com
alguns critérios: faixa etária ou papel desempenhado dentro da família ou o atendimento familiar
e a indicação se dá a partir de discussão pela equipe de cada caso e do planejamento de atendimento.
Para a manutenção da área de atendimento há necessidade de integração e articulação tanto
com as equipes internas do próprio Instituto Sedes Sapientiae como externas, junto a rede de
proteção.

De um modo geral, a criança ou
adolescente conhece o agente
abusador, assim como, o abuso
sexual tem início de maneira
sutil.
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A quebra do complô do silêncio quando da revelação do abuso sexual de crianças e
adolescentes tende a causar importante impacto na família, tanto para a vítima como para o sistema
familiar constituído, como nos ensina Santos et Dell’Aglio (2008, p.328) : “são momentos difíceis
para a vítima porque geralmente envolvem alguém próxima da criança e apresentam reflexos no
sistema familiar, como rompimento de vínculo, culpabilização e suporte financeiro”.
Temos observado o surgimento de “diversos sinais de sofrimento psíquico em seus distintos
integrantes, à medida que tem sua rotina de vida judicializada, com hiato temporal entre a denúncia
e a determinação judicial de intervenção terapêutica tendendo a ser bastante grande.” (OLIVEIRA,
2012. p. 233). O sofrimento psíquico e os reflexos na dinâmica familiar também estão presentes
quando não há a notificação do ocorrido, outras questões e atitudes podem surgir com relação a
manutenção do complô do silêncio.
É importante ressaltar que estudiosos nacionais e internacionais têm concordado com a
conceituação de abuso sexual de crianças e adolescente como: “qualquer contato ou interação
entre uma criança ou adolescente e alguém em estágio psicossexual mais avançado do
desenvolvimento, na qual a criança ou o adolescente esteja sendo usado para estimulação sexual
do perpetrador. A interação pode incluir toques, carícias, sexo oral ou relação com penetração
(digital, genital ou anal)”, (HABIGZANG, 2011). Outra prática do abuso sexual é igualmente obtida
através de presentes, ameaça física ou mesmo o uso de maus tratos ou indução da vontade da
vítima caracterizando o abuso sexual sem toque como voyerismo, exibicionismo, produção de
fotos, entre outras.
De um modo geral, a criança ou adolescente conhece o agente abusador, assim como, o abuso
sexual tem início de maneira sutil, com o perpetador obtendo a confiança da criança ou adolescente
e os contatos sexualizado paulatinamente acabam tornando-se cada vez mais íntimos (SANTOS &
DELLl’AGLIO, 2008. p 328).
O abuso ao ocorrer dentro da família é denominado abuso sexual intrafamiliar e ao acontecer
fora do ambiente doméstico é chamado de extra-familiar e, como já dissemos, na maioria dos
casos, o perpetrador é uma pessoa conhecida ou de confiança da vítima.
No caso do abuso intrafamiliar ou incestuoso este é perpetrado por pessoas próximas das
crianças ou adolescentes e que desempenham papel de cuidador dos mesmos, e segundo
entendimento de Furniss (1993) causam maior impacto “cognitivo comportamental” tanto na
criança como na família.
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Fica claro, diante das características da dinâmica utilizada pelo perpetrador do abuso sexual,
como sedução, ameaças ou uso de força, a revelação da situação abusiva torna-se um momento
de importância e de medo para as vítimas.
Em nossa prática, em alguns casos, há revitimização da criança ao quebrar o silêncio, quando
os responsáveis, com intenção de obter a confirmação e, principalmente, se é verdadeiro o abuso,
utilizam atos invasores ao próprio corpo da vítima, com exame da região genital e anal ou, ainda,
o uso de ameaças de surras ou castigos, caso não falem a verdade, ou com crianças muito pequenas
que perguntam para mãe porque não utiliza a mesma metodologia de higiene empregada, por
exemplo, pelo genitor. Esta última, na verdade, não se caracteriza a intenção de revelar, mas a
afirmação de que algo está acontecendo.
Adultos podem revitimizar crianças e adolescentes ao buscarem uma maneira de ter certeza
do ocorrido e até mesmo para poder protegê-los, ou, ao contrário, podem acabar não acreditando
no relato da vítima e tão pouco tomando as medidas protetivas cabíveis, muitas vezes com a ideia
que a criança esquece e se não falar sobre o tema não haverá consequências presente ou futuras
para a mesma, mantendo o complô do silêncio.
A revelação feita por crianças pequenas torna-se um momento crucial se o abuso aconteceu
em função de trocas de presentes ou guloseimas. Em qualquer caso, a vítima já revelou o abuso
para outras pessoas em outras ocasiões.
O abuso sexual de crianças e adolescentes tende a afetar o desenvolvimento tanto da criança
como do adolescente apresentando, em alguns casos, efeitos mínimos ou podem apresentar graves
problemas no âmbito emocional, social e psiquiátrico. Sendo que uma das consequências mais
preocupantes é a possibilidade de se tornar um agente agressor sexual de outras crianças ou
adolescentes. Tanto assim, que temos exemplo em nosso quadro de usuários adolescentes que,
ao mesmo tempo em que são vítimas de abuso sexual, foram também acusados da prática da
agressão sexual em crianças pequenas. Outra possível sequela deixada pelo abuso é ser
revitimizado em outros momentos da vida por outras pessoas.
A literatura e nossa experiência apontam que crianças e adolescentes podem desenvolver
quadros de depressão, ideias suicidas, transtornos de ansiedade, alimentares (bulimia e ou
anorexia), dissociativos, hiperatividade e déficit de atenção e transtornos de personalidade
boderline, sendo citado também como frequente o transtorno do estresse pós traumático (DUARTE
& ARBOLEDA , 1997).
A mãe tem sido apontada como figura de destaque nesse processo de revelação, uma vez
que como figura afetiva e de referência é a ela que a criança ou adolescente tende a revelar a
situação abusiva. Deste modo, as reações da família, principalmente da mãe, frente à revelação
são um importante fator para o desenvolvimento de sintomatologias psiquiátricas e alteração do
comportamento na vítima.
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Quando a família demonstra credibilidade ao relato da criança e assume estratégias para
protegê-la, esta se sente fortalecida e apresenta maiores recursos para enfrentar a experiência
abusiva. Contudo, quando a reação da família é negativa e esta não oferece apoio social e afetivo
a vítima vivencia situação de vulnerabilidade, podendo desenvolver problemas tais como
isolamento social, depressão, pensamento e tentativas de suicídio, ansiedade, entre outros
(HABIGZANG, 2011).
Portanto, é de capital importância no atendimento psicossocial oferecido pelo Serviço de
Proteção avaliar tanto a percepção da vítima sobre o fato como de outros familiares diretamente
envolvidos com a questão e especial a figura materna (SANTOS, 2008).
O que se tem sido observado dentro do processo psicossocial que após a revelação as mães
passam por algumas etapas devido a sobrecarga emocional relativa tanto a revelação como ao
longo processo jurídico:
- um período em que há a necessidade de elaborar e aceitar aquilo que foi desvelado pela criança
ou adolescente – se é verdade ou não

Quando a família demonstra
credibilidade ao relato da
criança e assume estratégias
para protegê-la, esta se sente
fortalecida e apresenta
maiores
recursos
para
enfrentar a experiência
abusiva.

- a necessidade de lidar com a culpa – sofrimento advindo “da fantasia de dever proteger
integralmente a prole de qualquer perigo” (OLIVEIRA, 2012) versus a confiança perdida no caráter
do agente abusador;
- ter que enfrentar um longo processo judicial onde a palavra da criança ou adolescente é a única
prova;
- participar junto com a criança da produção de provas através de laudos, encaminhamentos;
- quando as visitas monitoradas são determinadas pelo poder judiciário e devem acontecer dentro
do CEVAT, a mãe tem outra carga emocional: crianças e adolescentes podem ser ameaçadas pelo
agente agressor ou a ameaça recair na figura da mãe;
- com a judicialização e, portanto, a busca de responsabilização daquele que perpetrou o abuso,
a mãe se exige e acaba exigindo da criança ou adolescente abusado de que não esqueça o ocorrido.
A mãe fica atenta a qualquer alteração no comportamento ou no desenvolvimento da criança ou
adolescente atribuindo aquilo que considera negativa ao abuso sofrido. O evento abusivo é
lembrado e relembrado de diferentes maneiras pela mãe.
Uma outra questão relatada pelas mães refere-se ao temor de que crianças pequenas
esqueçam ou revelem o abuso de maneira que os juízes venham não acreditar no ocorrido ou pior,
acusem-nas de alienação parental. Outra questão que vale ressaltar e é observada em nossa prática,
a existência de mães que mesmo tendo procurado ou sendo encaminhada para atendimento de
seus filhos preferem ou acreditam que o não falar permitirá um desenvolvimento tranquilo e sem
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sequelas para aqueles que foram vítimas de abuso sexual, todavia, e mostram-se com dificuldade
em entender ou atender as necessidades apresentadas pelos mesmos.
Diante do exposto, se nosso objetivo como serviço de proteção a crianças e adolescentes é
interromper o ciclo e a escalada da violência há necessidade de conhecermos esse processo
construído histórica e socialmente. É relevante, como nos ensina Vecina (2004, p. 54):
No caso de violência intrafamiliar, vemos que trata de situações em que ambos os papéis
complementares se desenvolvem de modo prejudicado, tanto o papel de pais responsáveis
quanto o de filho. Estruturam-se relações familiares disfuncionais, inundadas por conservas
culturais. São relações invasivas ou sem limite claros, em que climas violentos são
compartilhados através da co-participação de cada um dos membros da família na construção
da cena violenta. Constitui-se em um drama que deve ser visto não somente do ponto de
vista individual da vítima ou somente do ponto de vista dos autores da violência, mas sim do
ponto de vista da constituição de dinâmicas familiares de inter–relações.

Em conclusão, quando da quebra do sigilo e a revelação do abuso impõe-se o atendimento
daqueles que foram vítimas e os membros da família envolvidos no evento traumático, “há
necessidade de conhecer o ciclo da violência, os personagens que vivenciam o drama (os perfis da
vítima de violência sexual e dos autores ativos e/ou passivos da violência), as dinâmicas presentes
nas relações e suas consequência, para, num segundo momento, postularmos caminhos de
intervenções que abarquem, de modo integral, todas as facetas desse fenômeno.” (VECINA, 2004.
p. 49). Outro desafio que se tem apresentado é a necessidade de trabalhos de prevenção,
esclarecendo a população em geral e, principalmente, a população chamada de risco a evitar a
produção da violência contra criança ou adolescente, e os cuidados dos adultos considerados de
confiança pelos mesmos para que possam ouvir e protegê-los após a revelação.
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No ano 2000, nos reunimos com um grupo mulheres e fundamos o Centro de

Integração da Mulher – CIM, Organização Não-governamental (ONG) de cunho
feminista, em Guarulhos - São Paulo. Dos diversos temas trabalhados pela instituição,
a educação para igualdade de gênero sempre foi o objetivo mais importante. Dentre
os grupos atendidos com atividades informativas, educativas e campanhas de
conscientização, as mulheres e as meninas estiveram no centro do processo formador
e as temáticas centravam-se na violência sexista, sexualidade, relações de gênero,
feminismo, cidadania e direitos humanos.
A realização das atividades na ONG atendeu a diversos segmentos sociais e à
diversidade de condições e situações de mulheres e meninas. Grupos específicos e
mistos foram atendidos, discutidos, formados e estudados. Mulheres líderes de
comunidades, educadoras, empregadas domésticas, profissionais do sexo, mulheres
vivendo com HIV, lésbicas e bissexuais, mulheres em situação de pobreza, integrantes
de movimentos de moradia e em situação de privação de liberdade (sistema prisional).
A situação das mulheres privadas de liberdade despertou-nos muito interesse.
Em 2005, passamos a integrar o Grupo Espírita “Joaquim Alves, Walter Venâncio” que
realiza há mais vinte e cinco anos visitas nas penitenciárias de São Paulo. Aos sábados
na Penitenciária Feminina de Santana diversos grupos religiosos adentram ao presídio
a fim de prestar assistência religiosa e humana às pessoas presas. Amparados pelo
Decreto Estadual/SP 44.395/99, os grupos são subordinados à Secretaria de
Administração Penitenciária (SAP) e podem ter acesso a todas as dependências do
estabelecimento.
A realidade das mulheres encarceradas e a aproximação diante de seus relatos
despertaram-nos ainda mais o ensejo de realizar trabalhos voltados a este segmento,
que foi imediatamente acolhido pelas integrantes da ONG. Para almejar este objetivo,
nos propomos a escrever um projeto que contemplasse não só o aspecto cognitivo
com informações e conteúdos, mas que pudesse promover momentos para a interação
social, a afetividade, e a ressignificação das identidades por meio de práticas
pedagógicas diferenciadas.

Desejos e necessidades
A RELAÇÃO PROCESSO-PRODUTO NA CONCRETIZAÇÃO DO CURSO
A proposta demandou um grande trabalho de planejamento para a definição da
concepção do curso e sua estrutura, considerando as especificidades do segmento e
do espaço físico. Já tínhamos uma breve ideia do perfil das reeducandas e suas
peculiaridades – geralmente são desconfiadas, com baixa tolerância aos pontos de
vistas diversos e com certa dificuldade para estabelecer trabalhos colaborativos.
Porém, grande parte das internas desenvolveram ao longo do encarceramento
habilidades manuais excelentes.
Esses apontamentos influenciaram de forma significativa a modulação do projeto
de curso – atuar nas dificuldades, potencializando as habilidades. Este preceito foi
decisivo para a elaboração final da proposta.
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O projeto “Cidadania Feminista em Cadeia” realizado no ano de 2011, teve
duração de oito meses com dois encontros semanais e atendeu a vinte e cinco
mulheres em cumprimento de pena no regime fechado na Penitenciária de Santana –
SP. A grade curricular do projeto foi elaborada para executar atividades voltadas aos
temas de direitos humanos, cidadania e sexualidade e a confecção de bonecas de
pano feitas artesanalmente.
O projeto foi financiado por colaboradores individuais com doações em dinheiro
e espécie.
O grupo escolhido pela equipe de funcionários já participavam de outras
atividades e isso, constituiu-se para nós como um problema, já que dada a escassez
de trabalho e atividades educativas no presídio, tínhamos como objetivo atingir novas
mulheres.
iMagazine / April, 2013
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Projeto: Cidadania Feminista em Cadeia
CONCEPÇÃO DE DIREITOS HUMANOS
CONFECÇÃO DE BONECAS ARTESANAIS

SAÚDE DA MULHER E SEXUALIDADE
CONFECÇÃO DE BONECAS ARTESANAIS

DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS
CONFECÇÃO DE BONECAS ARTESANAIS

CIDANANIA, VIOLÊNCIA, CONFLITOS E DIREITOS
CONFECÇÃO DE BONECAS ARTESANAIS

Cada encontro se configurou por meio de um tema, uma dinâmica de integração,
dinâmicas de problematização temáticas e fechamento. Habilidades sobre a
importância de ouvir e “saber falar” foram a todo instantes retomadas. A experiência
nos apontou que a tolerância à contrariedade foi a habilidade mais requisitada.
Durante a confecção de bonecas, o grupo pode dialogar ora com um tema, ora
de forma livre, apontando as angústias e alegrias do dia a dia, transformando o
momento em “terapêutico”. As bonecas confeccionadas tiveram o destino escolhido
pelas suas participantes. Algumas doaram as bonecas acompanhadas de cartas para
crianças com câncer, com deficiência, vivendo com HIV, etc. e outras entregaram para
crianças da família.

Apontamentos sobre a observação in loco
IDENTIDADE EM QUESTÃO
No período das aulas e, sobretudo, nas atividades relacionadas à sexualidade foi
perceptível o impacto da privação da liberdade nas relações afetivas, sexuais e no
trato com a própria sexualidade. Neste sentido, notou-se que a maioria das mulheres
descrevia diversos conflitos afetivos e sexuais; muitas declararam que a vivência de
sua sexualidade sempre fora conturbada (violência, abandono, preconceitos) e a
privação da liberdade tendia ao agravamento, como altos índices de abandono por
seus parceiros, gravidez no cárcere, vivência de experiências homoeróticas, comércio
sexual dentro do sistema, ausência de informações e cuidados com o corpo.
Os relatos das participantes mostraram uma gama de situações de
vulnerabilidades muito semelhantes entre si que as aproximavam da criminalidade
e da violência. Grande parte deste universo de mulheres esteve em conflito com a lei
na adolescência. Cumpriram medidas socioeducativas de privação de liberdade ou
em meio aberto, demonstrando falha inicial (ambiental, social, interna...), que
consolidada estabeleceu um vínculo mais forte com o crime.
Interessante apontar que as identidades de gênero são respeitadas com muita
tranquilidade – o uso do nome social já era uma realidade entre as reeducandas.
PATHOS / V. 01, n.01, 2015
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Vídeo ilustrativo da vida em cadeira

A reincidência é outra nuance marcadora de lugar. Tornar-se conhecida,
experiente na “arte de puxar cadeia” vai revelando aos poucos habilidades para lidar
com os conflitos do dia a dia e até mesmo como intermediárias entre a carceragem
e as mulheres do pavilhão. Algumas mulheres realizavam excelentes mediações de
conflitos por motivos diversos (brigas conjugais, roubos, dívidas, fofocas, etc.) e o
faziam muito bem, conforme pudemos ouvir em algumas dinâmicas. Pessoas como
estas, fortalecem suas identidades no grupo e dentro da “ética do sistema”
desenvolvem seu senso de justiça.
O crime cometido e seus desdobramentos também são marcas identitárias
geradoras de status ou exclusão. Algumas questões são abominadas, como por
exemplo, violência contra a criança, delação (X-9, cagueta, dedo-duro, fura-olho) e
outras valorizadas, como a gerência de um ponto de tráfico.
A constituição destas identidades baseadas numa relação subjetiva que qualifica
suas internas, também divide o uso de seus espaços. Além do isolamento no RO
(reclusão obrigatória) por mau comportamento, há destinos ambientais para
psiquiátricos e as que por motivos diversos estão “juradas”. Nestes casos, a
compartimentação é o caminho.
Os galpões de trabalho e a biblioteca são espaços de disputa. De acordo, com
falas “não intencionais”, quando o presídio está meio que sob o domínio de um crime
organizado há um ditame de seus integrantes para estas vagas, tal como um acordo
entre ordem-paz e regalias aos participantes. Assim, o projeto se constituía em sua
maioria, dessas integrantes.
PATHOS / V. 01, n.01, 2015
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USOS E COSTUMES
CRIATIVIDADE É TUDO !
Ao longo do projeto tivemos que lidar com problemáticas
estranhas e perigosas. O primeiro deles estava no fato de que uma
das participantes comentou que uma de nós se parecia com policial,
o que provocou um estranhamento no ambiente. A desconstrução
dessa ideia levou pelo menos duas semanas, após a agente
penitenciária “cantar a bola” e resolvermos o equívoco.
O outro era o constante sumiço de materiais: tesouras, colas,
canetinhas e etc., eram constantemente repostos, mesmo com
controle mais rígido. Certa vez, soubemos da condição de escambo
que os materiais sumidos tinham tomado no pavilhão, já com lista de
espera (sic!). Uma vez uma delas nos contou que uma tesourinha virou
um rádio. De troca a troca, foi cigarro, selo, roupa, aluguel de lâmpada,
rádio e presente para um filho.
Batalhamos para conseguir entrar com materiais do tema de
sexualidade e só mais tarde descobrimos seus porquês.
Incentivávamos o uso da camisinha feminina e masculina na
masturbação e em práticas sexuais. No entanto, nos deparamos com
uma criatividade única que respondia aos desejos e necessidades do
lugar e das pessoas. O preservativo também servia de “liga” para “o
pico”, como se fosse um garrote. O espelhinho que visava olhar a
vulva, servia também para observar a vigilância dos agentes no
período “de tranca”.
Conhecemos, portanto, outros objetos e seus usos – o cabo de
vassoura estende a roupa fora da cela, mas ao quebrar-se ao meio
pode ser um instrumento perfurante. O modelo peniano que usamos
nas aulas de prevenção causou euforia e por pouco não foi devolvido.
Só o recuperamos, depois de sermos gentilmente colocadas em outro
lugar e ouvirmos “Se chegar na diretoria, o bicho vai pegar aqui”!
A criatividade está presente em quase tudo. Na forma como
transformam roupas amarelas e beges, suas aparências, as unhas e
cabelos.
Cuidam também com zelo do espaço. Limpeza para o domingo,
dia de visita. Paredes pintadas com temas de comemorações e
feriados. A Quadra dividida para receber um parque infantil,
demonstra a valorização das visitas das crianças. As celas repletas
de tapetes e artesanatos. Frases religiosas coladas nas portas exaltam
a paz, o amor e a justiça. O clima não é de medo.
iMagazine / April, 2013
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DIREITOS HUMANOS EM QUESTÃO

Para o grupo, a sociedade que afirma que os Direitos Humanos são direitos para a pop
de desrespeito à dignidade humana e aos Direitos Humanos. Esta discussão ocorreu com
“dizem” que faz parte também de um acordo.
Mais polêmica foi uma dinâmica sobre o “salvamento de um grupo de sobreviventes
pessoas levar: políticos, condenados, deficientes, pessoas com HIV, idosos, etc. No entant
justiça foram problematizados.
Há entre as participantes uma ideia que sua condição de encarcerada se deve em gran
arbítrio. Não é raro que se perceba uma criticidade em relação ao Estado e às desigualdad
Ao final do curso, um relato foi muito comovente. Uma das participantes elucidou qu
desordem para chamar atenção da direção. Em contrapartida, algumas participantes do cur
e surtiu bom resultado.
Temos a clareza que a habilidade da mediação e do diálogo não foram desenv
tais competências e a boa interação dialógica em grupo.

NOSSOS APRENDIZADOS E
CONCLUSÕES
A entrega dos certificados foi emocionante. Temos a convicção que mais
importante que o produto, foi o nosso processo. Reconhecer-nos como falíveis após
ouvir diferentes histórias de vida nos mostra de fato a relação entre as palavras
igualdade e equidade.
Sabemos que não produzimos mudanças profundas, mas caminhamos no sentido
da reflexão. A maior delas, em nós mesmos.
Com o projeto concluído, o sentimento de inacabamento pediu mais... agora
com nossa pesquisas.
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pulação carcerária, não sabe de fato do que se fala. Para elas, o sistema carcerário é repleto
m tranquilidade porque no pavilhão de trabalho, a carceragem fica para o lado de fora -

para a construção de um novo mundo”. Foram intensos os debates sobre quais tipos de
to, a interação pode ser produtiva e os conceitos de equidade e igualdade, democracia e

nde parte da violação de Direitos Humanos que viveram e uma ínfima parcela de seu livredes sociais. Algumas justificam assim, suas entradas no poder paralelo.
ue durante um problema com água no pavilhão, um grupo estava planejando uma ação de
rso as convenceram a criar uma comissão e solicitar uma reunião. A estratégia foi assertiva

volvidas inteiramente no curso, mas não desconsideramos que os encontros fortaleceram
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Nossa prática profissional. Como pensar em desenvolvê-la de maneira salubre para melhor
e mais eficazmente atingirmos nossos objetivos profissionais, sobretudo quando avaliamos que
resultados positivos ou negativos muito dependem da forma como encaramos os percalços
inerentes a cada profissão. E não podemos deixar de citar aqueles obstáculos, que muitas vezes
insistimos em criar, quando o mesmo, por natureza, não existiria. O relato que se seguirá adiante,
melhor elucidará o trecho acima, pois tem a intenção de trazer elementos para reflexão, com base
em uma experiência de trabalho que tive. Este trabalho foi realizado em parceria com o abrigo o
qual trabalhava e a escola que os adolescentes acolhidos institucionalmente, desse abrigo,
frequentavam. O objetivo é dividir as vivências, visando contribuir e demonstrar através das ações
implementadas, o quanto podemos melhorar nossa prática profissional, tornando-a mais saudável,
auxiliando na preservação de nossa saúde mental, em benefício de nossa qualidade de vida
psíquica, bem como daqueles com os quais trabalhamos. Estas vivências demonstram o quanto
nossas atitudes podem melhorar nossos relacionamentos interpessoais, possibilitando através
das mesmas, e na busca de compreensão e entendimento do outro, tornar nossos objetivos
profissionais efetivamente realizáveis.
Uma vez que o relato a seguir falará sobre abrigo, cabe aqui, antes de mais nada, esclarecer
minimamente que acolhimento institucional de crianças e adolescentes é medida provisória e
excepcional, uma das oito medidas prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –
para protegê-los quando seus direitos forem ameaçados ou violados. Só deve ser aplicada quando
se esgotarem todas as tentativas de permanência da criança ou adolescente na família. Os
acolhimentos se dão pelos mais variados motivos, dentre eles: orfandade, abandono, quadros de
violência doméstica, seja física ou psicológica, abuso sexual, negligência, pais com uso abusivo
de álcool ou outras drogas. Embora o ECA preconize que a falta de recursos materiais não deva
ser razão para afastamento da família, este motivo, segundo pesquisas, termina sendo uma das
maiores causas de acolhimento nas instituições de abrigo. Vale ressaltar que atualmente o abrigo
recebe o nome de: SAICA - Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente.
Enquanto estão no abrigo, o mesmo, juntamente com a Vara da Infância e Juventude buscam
caminhos para reverter o acolhimento, desenvolvendo trabalho junto às famílias para que os
motivos que os levaram a serem acolhidos sejam resolvidos, porém, nem sempre os resultados
são positivos, pelas mais diversas razões. Quando a reinserção no grupo familiar, de origem (pai/
mãe) ou extensa (tios, avós, entre outros), se torna impossível, a alternativa é encontrar uma família
substituta – adoção. Porém, em alguns casos, apesar de todos os esforços e tentativas, a criança
ou adolescente vai permanecer institucionalizado até os dezoito anos de idade, como determina
a lei.
Diante da situação de acolhimento institucional e do excesso de tempo que podem
permanecer institucionalizados, não rara as vezes desenvolvem comportamentos tais como:
agressividade, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de relacionamento, depressão,
insegurança, dependência, medos, dificuldade de controle de esfíncteres, ansiedade, problemas
de conduta antissocial, enurese noturna, questões relacionadas à sexualidade. E tudo isto
desemboca na escola, e por vezes, sem o conhecimento necessário pela mesma, da problemática
que envolve o acolhimento institucional.
Desta forma, podemos deduzir que um dos elementos primordiais para a realização de nossa
prática profissional é estarmos cientes e conscientes do nosso objeto de trabalho. Conhecer as
escolas, assim como o abrigo, foi fator indispensável e necessário para entender o contexto desses
dois ambientes, a relação existente entre ambos, o público em comum atendido, da vida pregressa
deste, para avaliação e planejamento das ações, em bases reais e concretas.
Além do mais, seria impraticável desempenhar o meu trabalho dentro do abrigo, e atingir os
meus objetivos, sem ter conhecimento da vida escolar desse público: nível de aprendizagem,
desenvolvimento cognitivo, possíveis dificuldades no aprendizado, socialização, dentre outros
quesitos.
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"Desta forma, podemos
deduzir que um dos elementos
primordiais para a realização
de nossa prática profissional
é estarmos cientes e
conscientes do nosso objeto
de trabalho."
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Quando iniciei o meu trabalho, de imediato fui informada das dificuldades de entendimento
entre o abrigo e as escolas que os acolhidos institucionais estudavam, e de que naquele momento,
não havia ninguém no abrigo, apesar das tentativas, que estivesse conseguindo dar conta de todas
as demandas que surgiam. Não conseguiam dialogar, não havia entendimento entre as partes
para resolução de conflitos ali postos por ambas as instituições. A linguagem de cada uma era
incompreensível para a outra, cada uma delas com sua verdade e justificativas para atacar a outra.
Embora eu tenha trabalhado com as escolas de educação infantil e ensino fundamental I, vou
deter-me na escola de ensino fundamental II, dos adolescentes. De posse das informações do
caos instaurado, fui visitar a referida escola. Neste universo escolar percebi que o
desconhecimento que se aplica à grande parcela da população quanto ao que significa, ou o que
é o acolhimento institucional, também se aplicava à escola.
O quadro que encontrei foi o de professores desestimulados, desmotivados, desanimados
e descrentes com a maioria daqueles adolescentes com os quais trabalhavam, uma visão
determinista em alguns deles, em relação àqueles jovens. Logo me dei conta de que a escola
necessitava ser ouvida. Por isso a escuta, sem críticas e julgamentos, naquele momento, foi de
fundamental importância para os trabalhos que pudemos realizar posteriormente. Na minha
concepção, a escola também estava órfã, assim como os abrigos se sentem muitas vezes, quando
setores governamentais os abandonam à própria sorte.
Os adolescentes por sua vez, sentiam o mesmo desestímulo, desmotivação, desânimo e
descrença pela escola. Reagiam a ela com comportamentos socialmente inaceitáveis: agressões
verbais, ameaças de agressões físicas para os professores, chegando a vias de fato com outros
alunos, tumulto na sala de aula, como também na escola toda, e até mesmo fuga, pulando o portão.
Se não tinham status pelo saber, tinham pela fama de abrigados, com os estigmas desse "título",
e pela indisciplina que praticavam. Para a maioria deles a escola não era vista como redentora.
Estudar não era importante, a visão era a de que seriam quaisquer coisas ou teriam profissões as
quais eles consideravam desvalorizadas, logo, não precisariam estudar. E quem se arriscava a
dizer que seria bandido, então, não precisaria mesmo.
Os primeiros encontros na escola foi puro desabafo por parte desta, e isto foi muito bom,
este despejar das situações-problema pelos agentes escolares, além de serem estimulados a
nomear sentimentos, afetos de amor ou de ódio, deixar aflorar emoções, creio que deve ter
funcionado como uma catarse, abrindo-me possibilidades de melhor compreensão do interlocutor,
promovendo caminhos para processos interventivos na condução dos diálogos.
Os desabafos não se restringiam apenas às questões relacionadas aos nossos adolescentes,
mas também aos problemas que a escola enfrentava no seu cotidiano, com sua população escolar,
chegavam a assumir que outros adolescentes eram até mais “problemáticos” (sic). A diferença
gritante era a de que esses adolescentes, ditos problemáticos, vinham com o "pacote" chamado
família e a sua dita “desestruturação” (sic). Os nossos, com os seus direitos já violados e
denunciados, moravam no abrigo, longe de suas famílias, esses outros, adolescentes em potencial
para serem também acolhidos institucionalmente.
Diante de tantas situações que se apresentavam, escutar exigiu de mim estar totalmente
entregue àqueles momentos em que a escola precisava desabafar: boa vontade, muita paciência,
conter a minha ansiedade, despir-me de vaidades, como por exemplo achar que eu era a dona da
verdade ou onipotente, onipresente ou onisciente para resolver toda a conjuntura dos dramas
conflituosos e dolorosos que surgiam. Mas acima de tudo, exigiu de mim buscar o equilíbrio
emocional necessário para todos os enfrentamentos, além de reafirmar com firmeza e certeza o
meu papel como pedagoga e os objetivos que queria alcançar em parceria com a escola: promover
a aprendizagem daqueles adolescentes a partir da conscientização da importância da escola em
suas vidas, especialmente quando não mais estivessem sob a tutela do abrigo. E talvez, na tutela
de ninguém.
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Esta escuta passou por todos os setores da escola: direção, coordenação, professores, e com o
passar dos encontros, outros funcionários, como os dos setores de limpeza e cozinha vinham conversar
comigo espontaneamente, queriam fazer parte daquela "novidade" que estava acontecendo na escola.
Durante muitos encontros, os problemas com as dificuldades de aprendizagem dos adolescentes
pouco eram, ou nada discutidos, e quando eram, vinham sempre justificados pela questão indisciplinar,
embasada normalmente pelas representações psicossociais que faziam desses moradores do abrigo.
Muitos professores e especialmente a vice-diretora à época destes acontecimentos, faziam com que
os adolescentes carregassem o peso de uma visão determinista, estereotipada, estigmatizada, que
crianças e adolescentes menos favorecidos carregam em forma de rótulos, nascidos dos preconceitos.
Alguns de nossos adolescentes chegaram a sofrer intimidações, quando ameaçados de serem
encaminhados para a Febem, hoje, Fundação Casa.
Como as queixas eram, principalmente, em relação às questões de indisciplina que os
adolescentes apresentavam, fui "metralhada" com todos os tipos imagináveis e inimagináveis de
maus comportamentos, que segundo a escola, cometiam. Eu tinha plena consciência de que para
minimamente conseguir alcançar os meus objetivos, melhorar a aprendizagem daqueles adolescentes,
tinha que tentar provocar alguma mudança de mentalidade, tanto deles, como da escola, viabilizando
canais de transformação naquilo que aparentemente estava cristalizado em ambos: não aprenderiam.
Estava ciente de que a mentalidade constituída e o juízo de valor ali implicados, sobre os adolescentes,
estavam fundamentados por crenças, afetos, valores, ideologias, preconceitos, aspectos culturais,
diferenças socioeconômicas, dentre tantas outras influências.
Nos estudos psicopedagógicos que realizava e nas leituras do autor González Rey, em seu livro
Sujeito e Subjetividade, encontrei caminhos para entender que essas influências, acima, fazem parte
de nossa subjetividade. Entendi que nossa subjetividade, sentido subjetivo e nossas representações
sociais nos constituem e nos formam, refletindo na maneira de como pensamos e agimos, em nossa
visão de mundo. Fui compreendendo que o sentido subjetivo é dinâmico e se expressa em diversas
configurações em constante movimento, portanto, pode mudar. E se temos maior clareza disso, há
maior probabilidade de promovermos mudanças.
Entendi pela fala da escola o quanto no mesmo objeto podem estar contidos diversas
significações, implicadas no que pode uma mesma atitude significar afetivamente e emocionalmente
para um determinado sujeito ou mesmo um grupo social. No transitar entre esses dois universos,
instituição abrigo e instituição escola, ficava patente o quanto nesta complexa rede de relações
interpessoais, intersubjetivas, conviviam o objetivo e o subjetivo. Nessa teia de subjetividades, por
exemplo, um certo comportamento do adolescente, objetivamente descrito em nossas conversas,
podia ter várias conotações de acordo com o ponto de vista de cada um. Ou seja, subjetivamente,
entre os agentes escolares, as opiniões divergiam entre si, tornando ou não o fato perdoável ou
imperdoável, mais ou menos perdoável. Esses sentidos subjetivos foram um grande nó, o qual tive
que ter muito equilíbrio emocional para lidar.
Assim sendo, diante de toda complexidade envolvida, além da busca do equilíbrio emocional a
partir de minhas próprias reflexões para me manter saudável mentalmente, dos estudos
psicopedagógicos que fazia, buscava ajuda também nos diálogos que estabelecia com a equipe
técnica a qual fazia parte no abrigo, composta por um psicólogo e por uma assistente social. Encontrar
apoio e proteção nesta equipe, me fortalecia e me renovava, não éramos apenas uma equipe, éramos
pessoas que se admiravam pela competência e disponibilidade interna que cada um de nós tinha em
querer acertar, juntos. Havia tanto entendimento entre esta equipe, que viramos amigos. O psicólogo,
principalmente, meu grande, querido e especialíssimo amigo do coração. Amizade que nasceu da
admiração que nutríamos e nutrimos um pelo outro, até hoje.
Além desta equipe (amiga) técnica, pude contar com uma gigante na escola: a coordenadora
pedagógica. Ser humano maravilhoso, disposta, disponível, comprometida com a problemática da
infância e juventude, atuante e praticante. Em todas as horas difíceis ou não, ela estava lá, lutando e
me apoiando, sempre com aquele sorriso do tamanho do seu coração. Esta rede de apoio e proteção
que eu tinha me dava energia para buscar caminhos e estratégias para poder vislumbrar possibilidades
e alternativas que dessem maiores condições para desenvolver minha proposta pedagógica.
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A ideia central foi trabalhar com base nos problemas que a escola apresentava, com toda
carga subjetiva, promovendo e provocando reflexões, dialeticamente, sobre o que trazia e se
queixava. Como mediadora, fui valorizando e contemplando tudo que emergia em nossos encontros,
para transformarmos em soluções. Visava com esta estratégia um planejamento para a realização
de uma ação educativa, em bases reais, ponto de partida para que o trabalho desenvolvido fosse
factível e mais eficiente. A cada diálogo estabelecido esperava cada vez mais, maior apropriação
do espaço ofertado para melhor alinhamento da proposta pedagógica oferecida, visando perspectiva
de mudanças e transformações nas ações pedagógicas, do abrigo e da escola, com o objetivo de
favorecer a aprendizagem dos adolescentes.
Desse modo, começamos finalmente a dialogar sobre os problemas pedagógicos, o não
aprender, e suas possíveis razões. Os aspectos indisciplinares faziam parte desses diálogos, mas
de forma mais tranquila, com vistas a encontrarmos soluções em parceria. Então, como pensar em
uma intervenção na escola de maneira a fomentar não apenas a aprendizagem comprometida do
adolescente, mas também educá-lo articulando ações abrigo-escola, como rede de apoio e proteção,
conscientes de que quando estão envolvidas relações humanas, e buscamos a transformação do
outro, temos que nos dar conta dos valores que vamos implicar à tarefa que nos propomos a
desempenhar.
Levantada esta questão, pude finalmente apresentar de fato, e em bases reais, minha proposta
pedagógica para esses adolescentes: contemplar ações nas quais pudéssemos promover e melhorar
a aprendizagem escolar, a socialização e integração deles com os demais alunos da escola, bem
como com a comunidade local, acreditando na possibilidade de iniciarmos a quebra do estigma
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social, carregado de valor pejorativo, percebidos na maneira como
alguns funcionários do abrigo e da escola os concebiam, e dos
próprios adolescentes, muitas vezes inferiorizando a si mesmos.
Desta forma, quando essas ações foram tomadas e
implementadas, os problemas pedagógicos passaram a ser a
tônica principal de nossos encontros, tornaram-se pauta nos
diálogos para pensarmos em estratégias para apoiar o adolescente
dentro da sala de aula, com atividades factíveis, dentro de suas
reais possibilidades e limitações, buscando melhorar o déficit de
aprendizagem diagnosticado, para que a partir de sua melhoria,
pudessem avançar no aprendizado. Tomei medidas internas no
abrigo para apoiar a escola na aprendizagem deles, desenvolvendo
atividades relacionadas à base escolar que estava defasada, como
por exemplo, investir na alfabetização e ou melhoria desta, pois
tínhamos adolescentes analfabetos, e tantos outros muito mal
alfabetizados, além de trabalhar determinados conteúdos
escolares, em apoio ao que a escola estava trabalhando.
Assim sendo, com o conjunto de todas essas ações, os
resultados em suas aprendizagens foram melhorando,
especialmente por mostrarem-se mais comprometidos,
envolvidos e interessados dentro da sala de aula, e pela escola.
As queixas de indisciplina foram diminuindo, comportamentos
mais exacerbados começaram a ser melhores resolvidos, a partir
dos diálogos da escola e do abrigo com o aluno. Buscas de soluções
dentro da escola foram criadas para resolução de conflitos,
tornando o adolescente partícipe do processo, para tomada de
decisões.
Quanto às medidas tomadas visando a socialização e
integração deles com os demais alunos da escola, bem como com
a comunidade local, o primeiro passo foi a de solicitar autorização
para que eu comparecesse na reunião escolar, de pais e mestres.
Nesta reunião apresentei aos pais o abrigo e falei sobre o
acolhimento institucional, desmistificando-o e ampliando suas
visões sobre a importância desta instituição numa sociedade tão
injusta e desigual como a nossa, e os reveses da vida, que podem
levar qualquer criança ou adolescente a ser acolhido, até mesmo
os filhos deles, no caso de orfandade, por exemplo, caso ninguém
da família os assumam.
Num segundo momento convidei a escola, em nome do
abrigo a nos visitar. Dessa maneira ela pôde conhecer a casa de
seus alunos e o nosso trabalho, foi um encontro, um intercâmbio.
Realizaram o HTPC dentro do abrigo. Esse HTPC (Hora de Trabalho
Pedagógico Coletivo), é uma prática escolar, onde os professores
se reúnem com seus coordenadores pedagógicos para trocar
experiências, trabalhar teoria e prática, buscar soluções para o
cotidiano escolar. Depois desse encontro, professores adentrando
os muros do abrigo tornou-se evento que não causava mais
espanto, era normal para alguns deles "dar uma passadinha". Nas
primeiras passadinhas, os adolescentes pareciam que estavam
vendo alienígenas, algo inconcebível até então.
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Outra ação implementada foi estabelecer parceria com a escola para a realização de uma
peça teatral, a ser apresentada no abrigo, com os alunos da escola (leia-se alunos que não moravam
no abrigo e alunos moradores do abrigo). Um dos objetivos, era via alunos não acolhidos
institucionalmente, chegar até suas famílias, pois esses alunos que não eram do abrigo iam até ele
para ensaiar a peça, com a autorização de seus responsáveis. Uma das mães fazia questão de levar
o filho pessoalmente, dada a importância que deu ao fato, pois seu filho, dito aluno-problema, teria
uma possibilidade de, através de outras vias, melhorar comportamento não aceito pela família e
pela escola. Outro espaço de socialização.
No dia da apresentação da peça, fizemos desta noite, uma noite de gala, oferecendo um
coquetel a todos os presentes. Foi uma festa linda, de comemoração e confraternização. Além da
apresentação teatral, comemoramos os aniversariantes do mês e uma bodas de prata, que diga-se
de passagem, foi a minha. Participaram desta noite especial os pais dos alunos não acolhidos, que
faziam parte da peça, parentes e amigos destes, demais alunos da escola, professores, diretora,
coordenadora pedagógica, funcionários do abrigo, crianças e adolescentes moradores do abrigo,
além de meus familiares. Foi uma ocasião até então inédita, a comunidade adentrando os muros
do abrigo pela primeira vez, para um evento de integração, contribuindo para uma possível mudança
nas representações psicossociais já mencionadas acima.
E ainda, realizamos uma exposição da feira cultural que havia sido realizada na escola, com
material reciclado, em que os objetos foram confeccionados pelos alunos. Algumas peças desse
material, serviu para decoração do nosso cenário, as demais peças ficaram expostas num lugar
especial na sala que foi destinada à noite de gala. Esta ação foi um gesto de agradecimento à escola,
e uma forma de prestigiar a professora responsável pelo trabalho com o material reciclado,
mostrando e conscientizando os convidados que a escola realiza trabalhos magníficos com os alunos,
mas grande parte das pessoas da comunidade desconhece.
Obviamente o produto final, a peça teatral, foi muito importante, mas, para nós educadores,
o processo foi o grande foco deste trabalho, uma vez que os objetivos dele estavam focados em
melhorar a leitura de seus participantes, no envolvimento com a arte, na participação dos alunos
como sujeitos do processo, vestuário e cenário, e nas discussões promovidas sobre comportamento,
regras, normas sociais, valores morais e ético, aproveitando esses elementos do texto da peça e
utilizando-os nos encontros para os ensaios. Assim, trabalhávamos todos esses temas importantes
naturalmente. Os diálogos transcorriam informalmente.
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"Foi uma ocasião até então
inédita, a comunidade adentrando
os muros do abrigo pela primeira
vez [...]"

No decurso dos acontecimentos, de repente, quando eu menos esperava, algum adolescente
era convidado a fazer parte do grêmio da escola. Convite de participação, junto comigo, de reuniões
que a priori não estaria dentro do politicamente correto da escola. Campeonato foi realizado entre
os alunos, no abrigo. Alguns adolescentes passaram a ser convidados para festas de aniversário de
colegas de escola, e por vezes a mãe do colega ia buscar e levar o adolescente no abrigo,
responsabilizando-se por ele. Até mesmo alguns professores, quando havia algum evento na escola,
e por conta do horário noturno, não poderiam ir, porque não haveria quem pudesse buscá-los,
terminavam por se prontificar a devolvê-los no abrigo.
O que vimos até aqui, em relação à comunidade, foi bem diferente do que estamos acostumados
a ver em relação a participação desta nos abrigos, que em sua maioria é voltada para ações de
voluntários, envolvendo doações. Justificamos esta fala, historicamente. Quando falamos de abrigo
encontramos registros que denunciam esta prática pela comunidade, normalmente com fins de
caridade. Ainda hoje muitos abrigos administrados por instituições religiosas ou não, acabam,
sejam por princípios ou mesmo pela necessidade financeira, privilegiando tais tipos de ações, bem
diferente do que foi proposto por nós neste trabalho. Não queremos dizer com isto que doações
com cunho apenas caritativo não sejam necessárias. Uma parcela significativa de abrigos somente
conseguem sobreviver graças à caridade, seja de que espécie for, pois nem sempre podem contar
com a ajuda dos órgãos governamentais responsáveis por este setor social, para dar conta e suprir
tanta dificuldade para se manter. O que queremos demonstrar é que quando o abrigo promoveu
estas ações, além de iniciar um processo de ampliação da rede de apoio e proteção, estava
demonstrando que a instituição podia ser mais do que assistencialista e a comunidade ser muito
mais do que caritativa. Perceber que doações, sim, são necessárias, mas que podemos ser também
participativos, implicando-nos neste problema que é social, contribuindo e favorecendo esta rede
de apoio e proteção.
Com este trabalho, promovemos o rompimento de uma relação até então conflituosa com a
escola, para uma verdadeiramente interativa, colaborativa, dando sentido e significado para esses
adolescentes frequentarem a escola a partir da influência positiva dos vínculos afetivos que haviam
desabrochado entre os adolescentes e ela, especialmente na figura de seus professores. Este
encontro institucional, fez com que ambas as instituições pudessem ser vistas como ambiente em
potencial para o desenvolvimento da criança e adolescente.
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Esta via de mão dupla que se estabeleceu, proporcionou que a escola e o abrigo se
apropriassem in loco das experiências e vivências uma da outra, possibilitando reflexão sobre o
pré-conceito que existia entre ambas, proporcionando novas reconfigurações de seus sentidos
subjetivos. E quando os adolescentes perceberam este movimento mútuo, consequentemente
puderam também gerar novos sentidos e significações nas relações estabelecidas até então, com
a escola, e mesmo com o abrigo.
Alicia Fernández, em seu livro A INTELIGÊNCIA APRISIONADA, diz que problemas de
aprendizagem, na maioria das vezes estão associados ao problema de aprendizagem reativo, ou
seja, o aprender do sujeito está comprometido devido ao choque entre o aluno e a escola, que
pode estar funcionando de maneira expulsiva. Por isso, para que possamos intervir, devemos
entender o contexto no qual o mesmo acontece. A criança ou adolescente que não aprende, na
maioria dos casos não requer tratamento psicopedagógico, a questão deve estar voltada
principalmente a sanear a instituição educativa.
Creio que naquela ocasião conseguimos construir juntos uma relação saudável, um bemestar geral, trazendo equilíbrio nas relações interpessoais estabelecidas, tornando-as mais
saudáveis, e consequentemente, com maiores possibilidades de se alcançar os objetivos
pretendidos. Desta forma, acredito que cumprimos o que preconiza o Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA – em seu Artigo 3º: “A criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e
de dignidade”.
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O
objeto deste relato é a experiência com processos de ensino-aprendizagem
com trabalhadores das redes de atendimento a consumidores de drogas, orientados pelo
paradigma da redução de danos (RD). Apresento este relato com o objetivo de trazer
elementos para compor uma discussão sobre a indissociabilidade entre técnica e política
dos processos de trabalho e apresentar uma reflexão crítica sobre a realidade como
elemento transformador das práticas. Pretendo com este texto apresentar elementos da

1

experiência que possam contribuir com a reflexão crítica sobre as propostas de formação
de trabalhadores para o atendimento a consumidores de drogas.
Para relatar minha experiência, é importante que eu me apresente, localizando a
partir de qual trajeto formativo realizo minhas práticas de articulação e docência que se
iniciaram em 2008, em minha primeira experiência de trabalho em um Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD).
Na função de terapeuta ocupacional em CAPS AD (por quatro anos - 2008 a 2012 nas cidades de Campinas e São Paulo), desenvolvi práticas de articulação de redes e
reflexão sobre a redução de danos como paradigma orientador do trabalho. Depois do
trabalho nos CAPS, pude experimentar, entre 2013 e 2014, a articulação do Fórum Estadual
2
de Redução de Danos, trabalhando na ONG É de Lei , com financiamento da Secretaria
de Estado da Saúde – SP, e cujo foco foi mapear práticas, aproximar os trabalhadores,
produzir e sistematizar conhecimento sobre a RD no estado de SP. Paralelamente ao
trabalho como articuladora, realizei práticas como docente pela Escola Municipal de
Saúde de São Paulo, em processo formativo de cerca de 150 trabalhadoras 3 da Estratégia
Saúde da Família das regiões leste e norte do município, por nove meses (o curso tinha
por finalidade formar para a qualificação do atendimento a consumidores de drogas na
atenção básica pela perspectiva da RD).
Esse conjunto de experiências me transformaram e, a partir delas, é possível elencar
alguns dos elementos que passei a considerar essenciais para o fortalecimento dos
processos de trabalho na atenção a consumidores de drogas em São Paulo. Importante
considerar que foram processos em que eu fazia parte de grupos de articuladores e
docentes, portanto, tudo que trago tem a ver com as trocas e a construção coletiva de
conhecimento e práticas. Tenho articulado os encontros que coordeno, fundamentada
nas proposições da Redução de Danos Emancipatória (SORES, 2007), a partir do campo
de conhecimentos e práticas da saúde coletiva; influenciada por elementos da Educação
Emancipatória (ALMEIDA, TRAPÉ & SOARES, 2013); e apropriando-me de instrumentos do
método de encontros chamado Open Space Technology (OWEN, 1993).
Minha formação como terapeuta ocupacional compõe com essas bases por qualificar
o olhar sobre as formas com que os participantes apreendem seus processos de trabalho,
para além do discurso a partir da experiência concreta. Esse olhar permite desvelar trajetos
possíveis de desenvolvimento de potências para transformar suas práticas a partir da
reflexão sobre o que fazem e da experimentação de diferentes formas de entender o
trabalho.
Apresento a seguir a forma como os encontros formativos de que participo como
propositora são organizados. As práticas de articulação de fóruns são trazidas ao lado
das práticas de docência por terem ambas se configurado como espaços formativos em
minha experiência.
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"Esse conjunto de experiências me
trasnformaram e, a partir delas, é
possível elencar alguns dos
elementos que passei a considerar
essenciais para o fortalecimento
dos processos de trabalho na
atenção a consumidores de drogas
em São Paulo."
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O CAMPO DAS PRÁTICAS FORMATIVAS
Se a finalidade da formação em questão é a transformação das práticas de trabalho dos
participantes, é justamente a partir das práticas que se iniciam os encontros. Mesmo em um encontro
que tenha tema definido e objetivo específico, uma organização iniciada pelos participantes é
essencial para que se crie um trajeto singular daquele grupo pelos conteúdos e que possa fazer
sentido para suas vidas e trabalhos. Assim, os processos começam com o compartilhamento de
expectativas e intenções em relação do que será produzido. Uma horizontalidade se estabelece
com a abertura da fala para todos os presentes, que podem então trazer as bases para que o trabalho
seguinte se estruture.
Em geral, no primeiro momento, os participantes relatam desgastes e limites do trabalho,
especialmente os obstáculos para a articulação em rede e entre trabalhadores de campos diferentes
de conhecimento/práticas; além de um desgaste por sobrecarga e pelo constrangimento de se
verem cobrados por algo que não se consideram capazes de realizar. As expectativas apresentamse na forma de demandas por conhecimento técnico: métodos e procedimentos para responder às
demandas do trabalho e por formas de enfrentar moralismo, preconceito e crenças que limitam o
diálogo e a possibilidade de desenvolver as práticas em RD.
A partir dessas expectativas, um aprofundamento das estruturas determinantes dos processos
de trabalho se mostra necessária, de modo que seja possível localizar as responsabilidades dos
agentes e as finalidades do trabalho em saúde (aspectos que parecem se misturar com as finalidades
gerenciais de produção de indicadores de eficiência). É possível observar, em minha experiência,
que os trabalhadores têm sido chamados a atuar de forma pouco crítica, mais procedimental, que
tente responder aos ataques e cobranças da opinião pública sobre o que a mídia e alguns
4
equivocados profissionais de saúde chamaram de “epidemia do crack” .
Para realizar esse aprofundamento, tem sido importante a apresentação de diretrizes das
políticas estatais em seu processo de constituição histórica, considerando-se os interesses e forças
em disputa que precedem e acompanham a elaboração e implementação dessas políticas. Nesse
processo, os participantes dos encontros são capazes de relativizar algumas práticas cristalizadas
sob a justificativa da “lei” que consideravam estar sobre si, ao poderem se apropriar dos documentos
oficiais realizando a própria leitura deles, revendo interpretações e colocando em questão suas
práticas.
Entender o contexto de privatização do setor da saúde também se mostra fortalecedor aos
participantes dos encontros. Existe uma lógica empresarial adotada pelas instituições que têm
gerenciado e/ou organizado o trabalho nas unidades de saúde de São Paulo ( BRAVO, 2014). O foco
na produção de indicadores de eficiência apartados do real impacto das práticas sobre a saúde da
população e a constante ameaça de demissão (dada em parte pela fragilidade dos contratos), são
dois dos principais elementos manifestos como desgastantes no gerenciamento do processo de
trabalho (ambos produzindo nos trabalhadores sentimentos de frustração e impotência frente à
sobrecarga de trabalho, com baixo reconhecimento das suas potências singulares que são pouco
registradas nos dados oficiais). Ao conhecer as diretrizes das políticas estatais, e entender o processo
de privatização e os contratos das empresas com o poder público, parte da frustração e da impotência
desses trabalhadores se desfaz – eles podem rever a sua real responsabilidade e dialogar de forma
mais afirmativa com os gestores dos serviços.
A ampliação do olhar dos trabalhadores sobre a conjuntura em que executam suas práticas
está constantemente associada ao aprofundamento dos aspectos conceitual e técnico do trabalho.
Por exemplo: para discutir as políticas focadas no consumo de crack, é importante rever o conceito
de epidemia, tão alardeado e descobrir que ele não se aplica à realidade do consumo de crack no
Brasil. Para discutir os obstáculos na circulação das pessoas atendidas pela rede, é importante rever
as portarias dos CAPS AD e descobrir que as restrições que alguns deles colocam ao atendimento
não têm fundamento legal.
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Dessa forma, a partir da realidade dos participantes, um trajeto pelos elementos teóricos
da base do trabalho faz sentido e é colocado em relação à prática. Essas práticas podem ser
revistas e ajustadas, assim como algumas diretrizes e conceitos podem ser colocados em questão.

Elementos das práticas formativas
Ao propor encontros de trabalhadores das redes de atenção a consumidores de drogas,
junto aos parceiros com quem mantive contato, foi possível elencar elementos práticos nas formas
de organizar os encontros, que são facilitadores dos processos de transformação do trabalho.
As contradições são um ponto de partida para a reflexão crítica sobre a realidade. Perguntas,
imagens, vídeos e casos podem ser disparadores de questões sobre as práticas que façam emergir
as contradições que as habitam, e que podem motivar que os participantes se interessem por
aprender, trocar e produzir novas respostas. É a partir do mapeamento produzido por essas
questões que a teoria, os conceitos, as informações técnicas e processos históricos e políticos
ganham sentido no processo formativo - para além do imaginário da “capacitação”, em que um
conjunto de informações transmitido de forma vertical teoricamente habilitaria trabalhadores
para o exercício profissional. Os elementos teóricos podem, a partir do debate sobre a realidade
disparado pelas questões, ser apresentados e se tornam instrumentos para a transformação das
bases das contradições, compondo um processo de síntese dos participantes que passam a criar
respostas singulares aos problemas colocados na realidade de suas práticas.
Encontros em roda permitem que os participantes se vejam e que concretamente uma
horizontalidade seja instaurada - ainda que as representações sobre as relações de poder dos
presentes esteja dada, é possível que, aos poucos, seja feita uma transição da relação de hierarquia
para a relação entre diferentes papéis complementares na execução da tarefa dada. Esse exercício
coloca em questão relações opressoras, ou no mínimo, explicita-as, sendo que frequentemente
5
ficam disfarçadas pelo discurso da divisão técnica e intelectual do trabalho em saúde (PIRES,
2009).
O uso de recursos visuais de registro e afirmação do que é dito ajuda os participantes a
manterem o foco na proposta e a realizarem um raciocínio coletivo em torno do tema. Sulfite e
papel craft no centro da roda, com pessoas registrando pensamentos, ideias, conceitos, questões,
ou uma projeção com um relato do encontro sendo escrito enquanto ele acontece, são dois dos
principais recursos que experimento, com ativa participação dos presentes6 .
O registro é fundamental nesses processos. Se trabalhamos em equipe e entendermos que
a transformação das práticas da rede depende de uma transformação na forma como as pessoas
as entendem e dialogam sobre elas, a comunicação deve ser um dos elementos em foco. Para
transformar as formas de trabalhar em palavras para que sejam elas registradas, é necessário que
se trabalhem formas de sistematizar o conhecimento da experiência concreta dos participantes.
Esse movimento instaura um processo de tomada de consciência daquilo que se faz, lançando
luz sobre práticas que até então poderiam estar automatizadas, ou mesmo, sob as marcas da
“intuição” ou do “dom”. Tomar consciência de elementos do processo de trabalho coletivamente,
contribui para a afirmação daquilo que os Agentes Redutores de Danos fazem, podendo entender
suas práticas como trabalho, técnica e conhecimento profissional, em lugar de uma percepção
recorrente das práticas como menos importantes, ou que pudessem ser feitas por qualquer pessoa
com ensino médio. Há tecnologia complexa nas práticas desses trabalhadores, manifesta na forma
de saberes (GONÇALVES, 1994).
A partir da sistematização e registro desses conhecimentos da prática, geralmente realizados
em grupos menores durante os encontros, o compartilhamento dessa produção permite trocas
de ensino e aprendizagem entre os participantes, enriquecendo as práticas que se
instrumentalizam com o conhecimento produzido em diferentes contextos. Além disso, ao
apresentar mais claramente as formas de trabalhar, é possível que contradições dos processos
de trabalho e de respostas às necessidades da população fiquem mais claramente mapeadas.
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Alguns recursos tecnológicos têm grande
contribuição para os processos de registro e
compartilhamento do conhecimento. Além das
projeções de apresentações, de relatos em tempo real
e de registro das produções coletivas, a internet é um
recurso sem igual. Tenho experimentado, sob
influência dos ideais da cultura hacker (SILVEIRA,
2010), abrir na rede mundial de computadores as
produções de que participo a partir do entendimento
de que o conhecimento deve ser compartilhado de
forma integral para que seja apropriado, remixado e
7
aprimorado por qualquer pessoa que queira .

Impacto sobre as práticas
O impacto desses processos se manifesta em
relatos de transformações nas práticas de atenção e
também na percepção dos participantes sobre os
processos de trabalho em que estão inseridos. Mais
conscientes da complexidade daquilo que determina
seu trabalho, mostram-se encorajados para encontrar
e afirmar elementos de fortalecimento do trabalho,
para questionar e até mesmo barrar elementos de
desgaste. Ao localizar melhor seu papel na rede – seja
na prevenção e promoção de saúde, enquanto
trabalhadores da rede de atenção básica, seja na
assistência social, como agentes de Centros de
Acolhidas, ou mesmo como trabalhadores de CAPS –
eles passam a entender sua atuação como parte de
respostas que devem ser complexas às necessidades
das pessoas atendidas, tirando de si a
responsabilidade exclusiva pela cura ou pela inclusão
social e passando a desenvolver o trabalho em
colaboração, mais integrados.

Apropriados de conceitos e diretrizes, os trabalhadores podem desfazer crenças de
outros trabalhadores da rede e da população sobre o consumo de drogas e as respostas ao
sofrimento relacionado, diminuindo sua angústia e ansiedade (aspectos que desgastam
para o trabalho) e questionando as adoecedoras cobranças por respostas imediatas e
simplistas.
Em minha experiência, foi possível, para alguns trabalhadores, reverem suas práticas
que estavam pautadas na moral e no medo dos “drogados”, passando, inclusive, a gostarem
de atendê-los quando puderam enxergar “além da droga”. A partir do aprendizado sobre
a determinação social do processo saúde-doença, passaram a enxergar vias potentes de
intervenção e cuidado.
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Olhar para as formas como o preconceito se forma e circula entre os próprios participantes
tem contribuído para o entendimento sobre as formas como a discriminação atua em nós, e tem
sido possível discutir quanto da “falta de adesão” de que se queixam tem mais a ver com suas
formas de entender o consumo de drogas do que com a dependência ou alguma manifestação
relacionada ao consumo de drogas que esteja na pessoa atendida. O estudo sobre o conceitos de
necessidades de saúde (CAMPOS, 2013) contribui na reorientação das práticas e desmistificação
do consumo de drogas como determinantes do sofrimento, ampliando as possibilidades de olhar
para as redes locais e as relações das pessoas com as substâncias, o bairro e também com as
instituições e seus trabalhadores.
Alguns trabalhadores reviram alguns equívocos conceituais que carregavam, como o de RD –
se antes “não concordavam com a abordagem” por entenderem que “ela não trata o paciente”,
puderam aprender que a proposta é mais ampla que uma proposta de tratamento e corresponde
a muitas práticas que eles já executam, por exemplo, na atenção básica com pessoas em
acompanhamento por diabetes. Dessa forma, os trabalhadores da atenção básica assumiram um
discurso afinado com as diretrizes da RD, reconhecendo potências e ampliando as possibilidades
de aplicação do conceito contribuiu para melhorar o diálogo com outros serviços da rede, como
os CAPS AD, por exemplo.
8
Entender, com a lei 10216/01
, que há contradições no fato de serviços da reforma
psiquiátrica (CAPS) serem constrangidos pela justiça a centralizarem processos de internação como
principal resposta de saúde a consumidores de drogas fortalece alguns trabalhadores a
questionarem algumas das medidas judiciais de exigência de internação, com argumentação técnica
sobre o caso e a oferta da possibilidade de respostas comunitárias – assumindo uma postura técnicopolítica em seu trabalho.

Técnica e política
Convivem no Brasil duas políticas oficiais sobre drogas, fundamentadas em paradigmas
divergentes. A Política Sobre Drogas da SENAD (Ministério da Justiça) (BRASIL, 2005) apresenta
elementos do paradigma da "Guerra às Drogas", cujo principal mote é alcançar o ideal de um mundo
sem drogas; enquanto a Política do Ministério da Saúde Para a Atenção Integral a Usuários de Álcool
e Outras Drogas (BRASIL, 2003) fundamenta-se no paradigma da Redução de Danos, cuja principal
premissa é a de que as drogas fazem parte da história da humanidade, sendo necessário que
aprendamos a conviver com o consumo delas. Não é possível, na atual conjuntura, que se afirme
realizar um trabalho estritamente técnico: as práticas são políticas na medida em que assumem
um ou outro paradigma para orientar as finalidades do trabalho.
Ao longo dos processos formativos descritos, a indissociabilidade entre técnica e política na
atenção a consumidores de drogas fica cada vez mais clara. Os trabalhadores que se relacionam
diretamente com a população atendida são executores de políticas estatais (mesmo em serviços
privados, a legislação vigente e deve ser observada e determina práticas). Se, a princípio, grande
parte dos participantes se colocam como neutros em relação a práticas políticas, ou apresentam
suas práticas como estritamente técnicas, o processo de ensino-aprendizagem que parte da reflexão
crítica sobre a realidade para apropriar seus agentes do arcabouço de conhecimentos produzidos
socialmente sobre essa mesma realidade com a finalidade de transformá-la, os faz rever esse
discurso.
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A partir dos relatos ao final de processos mais longos de formação e de articulação em fóruns,
é possível constatar que esses novos discursos e posturas que os trabalhadores assumem os
fortalece para o trabalho e para a vida. Seja revendo as práticas de saúde que coordenam, que
passam a gerar neles mais satisfação por serem de fato transformadoras da realidade; seja revendo
práticas da vida pessoal que passam a ficar mais conscientes em relação ao próprio consumo de
substâncias e aos procedimentos de cuidado de si mesmos.

Conclusão
Este texto teve por finalidade compartilhar elementos práticos e reflexões sobre processos
de ensino-aprendizagem realizados com trabalhadores que atendem a consumidores de drogas a
partir de experiências realizadas no estado de São Paulo. Na troca intensa com tantos trabalhadores,
estudantes, gestores e usuários dos serviços, tem sido possível desenvolver formas de produzir
encontros cada vez mais potentes e fortalecedores, e também entender melhor sobre as formas
como o trabalho nesse campo tem se dado atualmente. Os resultados alcançados manifestam reais
possibilidades de fazer RD em diversos âmbitos e serviços da rede a partir dos trabalhadores.
É imprescindível que as proposições de formação partam da realidade e do conhecimento
da prática que os trabalhadores já têm e contemplem as reais necessidades de seus processos de
trabalho. Que se possam discutir os elementos de fortalecimento e de desgaste desses processos,
pois somente a partir disso os trabalhadores poderão se apropriar das finalidades de suas práticas
e realizar, de fato, a transformação dos determinantes do sofrimento das pessoas que consomem
álcool e outras drogas de forma prejudicial.
Para isso, deveremos nos comprometer com uma transformação das estruturas adoecedoras,
a partir de práticas complexas, apropriados das suas dimensões política, organizacional e técnica.
Assim, os processos formativos devem ser permanentes, devem partir da prática e ter foco na
sistematização e produção de conhecimento com impacto no trabalho.

Notas
1 - Uso aqui o termo "formação" para designar processos de ensino-aprendizagem em que todas
as pessoas envolvidas se transformam e em que a finalidade é que se produzam conhecimentos
sobre os temas do encontro a partir da reflexão crítica sobre a realidade concreta.
2 - ONG da cidade de São Paulo que realiza práticas de atenção, formação e articulação política
sobre Redução de Danos.
3 - As participantes do curso eram majoritariamente mulheres – tivemos cinco homens entre
aproximadamente 150 pessoas.
4 - Nenhum conceito sério de epidemia é aplicável à manifestação epidemiológica do consumo
de crack no Brasil.
5 - Sobre a divisão do trabalho em saúde, ver: http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/
divtectrasau.html
6 - Os registros são feitos também pelos facilitadores do encontros, mas principalmente pelos
participantes.
7 - Alguns conteúdos disponíveis em: www.cursoemsdrogas.wordpress.com e em https://pt.
wikiversity.org/wiki/Como_preparar_uma_aula
8 - A lei 10216/01 é uma conquista da luta antimanicomial e estabelece as bases legais para o
combate à lógica manicomial de internação como principal resposta de saúde às pessoas com
sofrimento mental, e propõe uma complexa rede substitutiva de base comunitária.
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Esse é um relato, a partir de uma vivência de trabalho na abordagem/atendimento de pessoas em
situação de rua da região sul da cidade de São Paulo. O intuito foi gerar uma tentativa de auto-avaliar as
práticas cotidianas desta área e o relacionamento da Rede Socioassistencial do Município de São Paulo.
Relato de Caso
São Paulo, uma cidade com aproximadamente 11,32 milhões habitantes (IBGE), sendo 14.478 mil
(segundo senso de 2011 da Prefeitura de São Paulo) pessoas em situação de rua, todos aparentemente na
mesma situação, mas, cada um por um motivo único e singular. E lá vou eu, no meu primeiro mês de trabalho,
com entusiasmo de conhecer, ouvir cada uma das histórias dessas pessoas que estão entre a vulnerabilidade
e a quebra das ditas “normas sociais”.
Entre o vai e vêm de carros, pessoas, buzinas, poluição e embaixo do sol de agosto, lá estava ela,
sentada com uma postura invejável, pernas cruzadas, unhas feitas, um lenço no cabelo e um olhar que me
parecia uma mistura de onipotência com doçura, a princípio foi essa a minha visão, até que eu resolvi me
aproximar:
- Bom dia! Posso conversar um pouquinho com você?
- O que você quer, quer me encher o saco?
- Não, eu só quero te conhecer e saber como a senhora está!
- Vai cuidar da sua vida! Você não esta vendo que eu estou na minha casa? (Nesse momento olhei em
volta, não vi nada, além de uma cadeira de rodas que por sinal estava com as rodas quebradas, na qual ela
estava sentada, algumas sacolas penduradas na parte de trás da cadeira, um poste, uma perfumaria na frente
e um prédio comercial ao lado)
Então, inquieta e sem entender perguntei:
- Mas desculpa onde é sua casa?
E senhora apontou imediatamente para o prédio comercial. E me disse:
- Você tá se fazendo de desentendida agora? Vai dizer que você não sabe que eu moro ali? Você ta
envolvida com as pessoas que querem tirar a minha casa de mim!
- Me desculpe senhora, não sabia! Mas como a senhora se chama?
- Beth Carvalho!
Beth Carvalho, para todos da Instituição na qual eu trabalho é Rosa , uma senhora negra de mais ou
menos 56 anos que sobrevive nas ruas com uma perna amputada, o outro pé gangrenando, com um quadro
psicótico, família desconhecida e nunca aceitou qualquer tipo de serviço social oferecido pela instituição
e demais serviços da região. A maioria dessas informações sobre ela foram passadas por um antigo
companheiro, também morador de rua que faleceu anos atrás.
E os dias passaram, senti uma singela simpatia pela Rosa, a explicação disso, está na sua forma de
enfrentar as mazelas da vida. Várias vezes na semana, passei a atendê-la, ora sozinha ora com algum colega
de trabalho, alguma das vezes ela me ignorava, outras me tratava mal, e mandava eu ir embora, dizendo
que não precisava de nada.
Até que um dia eu passei e elogiei a cor do esmalte que ela estava usando e ela me surpreendeu me
agradecendo, nesse dia eu enxerguei uma possibilidade de aproximação, e mostrei as minhas unhas dizendo
que precisavam ser pintadas ela olhou, não disse nada e ascendeu um cigarro. Então perguntei a ela:
- Rosa, como a senhora faz para mudar de lugar quando chove?
Ela murmurou:
- Rosa, o que? Meu nome é Beth Carvalho!
Nesse momento, decidi aceitar o convite dela e entrar nesse mundo, no mundo dela, mesmo sem saber
ao certo o que me esperava!
- Verdade, a senhora é a Beth Carvalho? A senhora canta também? Canta um pouco para mim?
- Não quero cantar, vai embora, você não desiste menina? Deveria ter vergonha de encher o saco dos
outros! Você tá me atrapalhando, eu não vou na sua casa te encher o saco!
- Mas então porque a senhora dorme aqui fora, porque não entra na sua casa?(Estávamos na frente do
portão do prédio comercial que ela dizia ser a casa dela, por volta das 21h e o prédio já estava vazio).
- Agora você não sabe, agora você é a Santinha do Roque Santeiro? Seus parentes estão lá dentro e
não me deixam entrar!
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“De onde é que estão olhando para mim?
Que coisas incapazes de olhar estão olhando
para mim? Quem espreita de tudo?
As arestas fitam-me.
Sorriem realmente as paredes lisas.
Sensação de ser só a minha espinha.
As espadas.”
(A Múmia – Fernando Pessoa)
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- É mesmo? Agora você vai ver só, vou dar um jeito nisso! (Nesse momento comecei a bater palma
para ver se alguém saia do prédio)
Na hora, ela surpresa com a minha atitude, disse:
- Não, não precisa, eu já estou resolvendo isso com o governo!
- Tudo bem então, se a senhora precisar é só me dizer que damos um jeito nisso ai!
- Eu vou resolver isso e essa gente vai ver só!
- Rosa, quer dizer Beth, como você faz para mudar de lugar quando chove?
Então ela me respondeu:
- Trabalhador é que não falta para me trocar de lugar quando eu quero! Então disse a ela, que
poderia conseguir uma cadeira com rodas funcionando para ela mudar de lugar quando quisesse, nesse
momento ela me chamou num tom desconfiado e agressivo, disse:
- Você tá mentindo, fala pra sua mãe colocar juízo na sua cabeça.
Eu em uma tentativa inútil tentei me explicar, mas logo ela me afastou de perto dela.
Agora eu precisava de uma cadeira de rodas, o quanto antes, para me aproximar e ganhar um
voto de confiança dela, e quem sabe assim me aproximar, e conseguir fazer com que ela olhasse mais
para saúde dela, pois como ela já tinha perdido uma perna, a outra estava indo para o mesmo caminho,
o único pé que ela tinha estava com a aparência de morto. A princípio esse era meu objetivo!
Passei a solicitação adiante na instituição que eu trabalho, me disseram que iriam fazer o pedido,
mas eu não poderia esperar, então resolvi pedir doações, até que em uma semana eu estava com uma
cadeira semi nova, banco de couro resistente e o principal, as rodas estavam em perfeito estado!
No outro dia, na companhia de uma colega de trabalho, fui entregar a cadeira. No momento ela
estava comendo uma maçã, parou e olhou para a cadeira que mostrava a ela, me pediu para tirar as
rodas da cadeira “nova” e colocar na velha, respondi, que era impossível, porque as rodas não
desmontavam, nesse momento uma mulher que passava na rua parou e olhou para o pé da Rosa, e
disse “Coitada, minha nossa senhora!” Beth irritadíssima, não pensou duas vezes e jogou a maçã na
direção da mulher que depois disso saiu reclamando, e logo Beth me mandou embora.
Passou algum tempo, até que voltei com um colega de trabalho para vê-la e quando me aproximei,
diferente das outras vezes, ela surpreendentemente foi receptiva ao diálogo, qual passeávamos entre
delírio e realidade que se confundiam ou misturavam-se com sutiliza, até que ela perguntou da cadeira,
e dissemos que estava na kombi, perguntei se ela queria trocar, ela respondeu que sim e meu colega
e eu corremos para buscar a cadeira e começamos a ajudá-la.
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Combinamos, ele seguraria ela enquanto eu segurava a cadeira, nesse momento para minha
surpresa, ela pediu para a gente esperar, enquanto ela se arrumava e se certificava de que quando ela
levantasse o cobertor que cobria seu corpo da cintura para baixo, não iria cair. Ah, que linda foi essa
cena! Aquela mulher mesmo com um corpo que para muitos poderia causar repulsa pelas marcas e
amputações, era dona de um cuidado, mas não o cuidado que estamos acostumados a ver, mas sim
uma forma de cuidado único e tão singular!
E a troca aconteceu, ela passou à cadeira, e depois eu perguntei como ela gostaria que organizasse
as sacolas na cadeira “nova”, e mais uma vez me peguei surpresa, percebi, que aquele amontoado de
sacolas que ela carregava pendurada tinha uma ordem, ou uma razão, então ela foi me dizendo qual
sacola ficava embaixo, em cima e assim por diante.
Desse dia em diante, Rosa passou a me tratar bem, quando eu a atendia, ela me contava como
era a rotina na rua, e como as pessoas acordavam cedo para comprar pão na padaria ao lado, nos dias
frios, me dizia como a maioria das pessoas que passavam por ela estavam se vestindo.
Um dia ela me disse que estava sentindo um incômodo no pé, mas não queria ir ao médico, por
acreditar que o incômodo pudesse ser aliviado por uma manicure, que iria passar creme e pintar as
poucas unhas que ela tinha no único pé.
Nessa mesma semana tivemos uma parada técnica com todos da instituição, gerente, psicólogas,
assistentes sociais e orientadores socioeducativos do serviço, um dos assuntos pautados foi a situação
da Rosa. Uma das psicólogas expressou a opinião de que a situação da Rosa era motivo de intervenção,
que ela já não tinha capacidade para escolher o que é melhor para ela, outra pessoa com formação em
psicologia concordou, uma orientadora disse que uma pessoa que diz ser a Beth Carvalho, não tem
condições de responder por si, e assim por diante.
Nesse momento, eu disse que seria uma violência com a Rosa tirar ela da rua a força, ao que outra
psicóloga concordou comigo, e o gerente disse que era difícil dizer o que é melhor para cada um, mas
não é porque a pessoa se organiza de forma diferente, que ela é incapaz de escolher. Porém nesse
caso a instituição tinha que seguir o protocolo, o caso da Rosa já estava no Ministério da Saúde e que
viria um psiquiatra avaliar a mesma.
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Até que um dia, depois do meu horário de expediente, no caminho para o metrô, estiquei
o olhar para ver se eu a encontrava, e reparei uma movimentação de umas pessoas em volta
da cadeira dela, resolvi ir até lá para ver o que estava acontecendo, quando eu cheguei no
local, Rosa estava suando, gemendo, e com fezes em sua roupa.
- Rosa!
- Você conhece ela? Os munícipes me perguntaram.
- Sim, eu a conheço...
Olhei para Rosa e pouco encontrei dela naquele olhar, corri para pegar água,
guardanapo, enquanto o SAMU não chegava, nesse meio tempo liguei para o meu supervisor
para avisar o que estava acontecendo, e ele me disse que o meu horário de trabalho já tinha
terminado, e que eu estava livre para decidir se eu acompanharia ou não.
O SAMU demorou mais de uma hora para chegar ao local, eu dei água e sequei o suor
que escorria do rosto dela, ela murmurava mandando embora as pessoas que estavam em
volta dela, eu tentei acalmá-la, até que o SAMU chegou, e disse que não poderia levar as
coisas dela na ambulância, eu insisti, e ajudei a fechar a cadeira de rodas e peguei as sacolas
que ficavam atrás da cadeira. Para eles, tudo isso não passava de entulhos, e para Rosa era
tudo o que ela tinha, tudo o que poderia chamar de seu.
Enquanto colocavam Rosa na ambulância, eu me questionava em que lugar termina o
profissional e começa o vínculo pessoal, mas o momento não permitia muitas reflexões,
então decidi fazer o que eu estava sentindo, o que para mim naquele momento seria correto
do ponto de vista ético e humano. Sendo assim, entrei na ambulância com a Rosa e a
acompanhei até o hospital.
Quando chegamos uma enfermeira carrancuda nos recebeu, e a colocaram em uma
maca no corredor do hospital, na minha conversa com a enfermeira eu disse o nome da
Rosa, algumas das informações que eu sabia sobre ela, e disse que ela estava há muito
tempo no mesmo local e era querida pelas pessoas do bairro, nesse momento a enfermeira
me disse em um tom debochado enquanto erguia o lençol que cobria a perna amputada e
o pé necrosado da Rosa, que não entendia como uma pessoa querida podia chegar naquele
estado sem que alguém tivesse intervindo... Irritada, pela leitura recortada da enfermeira,
me peguei tentando explicar o que havia ocorrido, dizendo que Rosa não queria ir para
Hospital antes e que nós estávamos respeitando a vontade dela, a enfermeira continuou e
disse, que uma pessoa naquelas condições não tinha que escolher, não possui direito em
optar... Nesse momento eu me vi em um lugar estranho, incômodo, um lugar que nunca
havia ocupado, um lugar não humano, não cidadão, permeado pelo desrespeito e por aquilo
que entendi como negligência ética.
Depois de algum tempo de conversa consegui que a enfermeira pelo menos etiquetasse
as sacolas e a cadeira da Rosa, com o cuidado de não se perderem, mas logo depois de alguns
minutos essa mesma enfermeira começou falar com Rosa a chamando de Dona Maria, eu
fiquei olhando e me perguntei em que parte ela não entendeu que o nome dela era Rosa e
não Dona Maria, e a corrigi, mas logo ela voltou a chamá-la de Dona Maria. Percebi que não
havia espaço naquele lugar para a singularidade de Rosa, percebi que se perderia em meio
a tantas Marias, percebi que o sistema não permitia a enfermeira tal olhar... Culpa dela? No
momento achei que sim, mas depois percebi que ela era apenas um pedaço do não olhar
para Rosa.
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A mesma enfermeira me informou que a médica iria atendê-la e depois iriam dar um
banho nela, e se possível ela seria transferida para um hospital maior no dia seguinte, peguei
o nome do hospital me despedi de Rosa e fui embora.
No caminho para a minha casa o supervisor da instituição que eu trabalho me ligou e
eu disse a ele que tinha acompanhado a Rosa até o hospital. Ele me disse que não tinha
certo ou errado, e me perguntou como eu estava me sentindo, eu contei o ocorrido no
hospital e ele me disse que acompanharíamos o caso dela.
Na mesma semana, o assistente social e a psicóloga da instituição que eu atuo, entraram
em contato com o departamento de assistência social do Hospital para o qual a Rosa foi
transferida mas não conseguiram nenhuma informação, a assistente social informou que
não podia dar informações por telefone, então resolvemos ir até o hospital, eu acompanhei
o assistente social no dia seguinte até o hospital, uma assistente social nos recebeu, assim
que nos apresentamos como serviço de abordagem de pessoas em situação rua e dissemos
que estávamos lá para saber sobre o estado de saúde da Rosa, ela do lado de dentro da sala,
começou a questionar em um tom arrogante e agressivo o que estávamos fazendo lá e disse:
“Já que vocês não conseguem vaga em um albergue para uma pessoa idosa com a mobilidade
limitada, vocês não tem o direito de pedir informações sobre ela”. Na sequência, tentamos
estabelecer um diálogo, mas não foi possível, então resolvemos entrar na enfermaria e
começamos procurar a Rosa, leito por leito, até que encontramos.
Ela estava deitada, aparentemente em um sono tranqüilo, as unhas continuavam feitas,
o cabelo dela estava cortado, assim que chamei pelo nome dela, ela abriu os olhos expressou
alegria através de um sorriso, e me disse: “Oi!” Eu perguntei como ela estava se sentindo
ela, me respondeu que estava bem, nesse momento eu tirei da bolsa um batom que tinha
levado para dar de presente a ela, quando eu o entreguei, ela sorriu, abriu o batom na hora
e deslizou sobre os lábios, se olhou no espelho minúsculo que havia atrás do batom
expressando sua vaidade, zelo e cuidado, assim foi a última vez que a vi. Esse foi nosso
ultimo encontro... Na sexta feira Rosa\ Beth Carvalho faleceu.
Saí do hospital naquele dia ainda com ela viva, porém sem uma informação sobre o
estado de saúde dela, informações negadas pela enfermeira que não olhou no nosso rosto,
e provavelmente também não olhou para o rosto de Rosa, pela assistente social que quase
nos enxotou do hospital, por não termos no momento uma vaga para Rosa em um albergue.
Para o Hospital, Rosa era apenas um problema de vaga com o direito de ser negado.
Após a noticia do falecimento de Rosa, a psicóloga de onde trabalho a fim de diminuir
nosso sentimento de impotência e indignação, resolveu articular os trâmites para realizar
um velório e um enterro que desse um mínimo de dignidade para Rosa. Nesse processo
ouvimos um comentário de uma mulher que trabalha no serviço de funerária da prefeitura,
ao que ela disse: “Além de trabalhar com moradores de rua, vocês ainda precisam cuidar do
enterro deles”, mas naquele momento faltavam energias para responder a altura, uma parte
de nós parecia ter morrido com Rosa, sua determinação, indignação e disposição para Ser.
No atestado de óbito da Rosa, fiquei sabendo que o motivo de sua morte foi insuficiência
respiratória, essa foi a única informação concreta e palpável que tivemos.
E assim foi, o primeiro caso que acompanhei, alegre e triste. Depois desse fato me
questionei se estava no lugar certo? Se a indignação que senti e ainda sinto quando lembro
é normal e saudável? O que em mim havia morrido junto com Rosa? Será que a aceitação
não seria mais fácil? Como para muitos aparentemente é e que para mim não passa muitas
vezes de alienação.
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Nessa hora me lembro de Rosa não me aceitando, mandando eu embora,
brigando comigo. Entendi que esse foi o melhor aprendizado que Rosa poderia me
ofertar... moradora de rua sim, psicótica provavelmente, mas alienada não!... Juntei
minhas “sacolas” assim como Rosa me ensinou, ordenei e percebi que muitas vezes
o que carrego comigo para o outro não passa de entulho. Rosa me fez lutar por esses
“entulhos” e me indignar sempre... Não devo sair dessa área de atuação por conta
da minha indignação, devo sair se não houver mais essa indignação.
Os dias foram passando e eu com a lembrança me acompanhando, entro na
kombi, para mais um dia de acompanhamentos e abordagens, olho pela janela, e
vejo entre o vai e vem dos carros, buzinas, poluição, uma mulher negra, em uma
cadeira de rodas, tentando se locomover com dificuldade, uma perna amputada
praticando mendicância. Qual será o nome dela? Será que nós enquanto Rede
queremos realmente saber? Se for mais fácil, podemos denominá-la de Dona
Qualquer Maria... A escolha é nossa! Eu escolhi, e por isso agradeço... Obrigada
Rosa/Beth Carvalho.

PATHOS / V. 01, n.01, 2015

54

REVISTA PATHOS
wwww.revistapathos.com.br

Todo
conteúdo
mídia (imagens,
e som)
inserido
na Revista
foi retirado
da internet
público).
artigos
publicados
foram
Aliquam
variusde
adipiscing
tempor.vídeos
Vivamus
id ipsum
sit amet
massa Pathos
consectetur
porta. Class
aptent(domínio
taciti sociosqu
ad Os
litora
torquent
per conubia
enviados
pelos respectivos
autores e
as informações
inseridas
nos mesmos
são de
mesmos.
nostra, per inceptos
himenaeos.
Praesent dignissim
ultrices
neque. Aliquam
auctor
congue nunc
sedresponsabilidades
interdum. Aeneandos
sagittis
gravida est, sit amet
egestas metus venenatis non. Mauris non leo malesuada orci laoreet eleifend eget mattis ipsum.

