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Resenha biográfica 

 

Edson Guimarães Saggese nasceu em 10 de janeiro de 1952, em Petrópolis, e estudou no 

Colégio Pedro Delvi até completar o curso ginasial. Veio para o Rio de Janeiro fazer o pré-

vestibular para cursar Medicina. Seu interesse pela psiquiatria surgiu ainda na adolescência 

quando um amigo teve uma crise psicótica. Sua primeira experiência de atendimento a 

pacientes foi através da realização de estágio no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, em 

Niterói, durante os primeiros anos da graduação.  

Concluiu a graduação na Universidade Federal Fluminense em 1969; especializou-se em 

Psiquiatria e em Psiquiatria Infantil, em 1975 e 1976, respectivamente. Neste período prestou 

concurso para médico do INAMPS, e trabalhou em Petrópolis. Fez Residência em 

Psiquiatria, entre 1977 e 1978 como requisito para ingressar no mestrado em medicina, na 

área de Psiquiatria. Concluiu o curso de mestrado em 1983 com a dissertação intitulada 

“Adolescência, a ideologia das teorias”. Em 1995, defendeu tese de doutorado em Ciências 

da Saúde, na área de Psiquiatria, onde trabalhou com a adolescência e as psicoses. 

Suas atividades profissionais na UFRJ começaram com a admissão como médico no Instituto 

de Psiquiatria, em 1978, onde também exercia funções docentes. No ano seguinte assumiu a 

Coordenação do Curso de Especialização em Psiquiatria, Psicoterapia e Saúde Mental, na 

área infanto-juvenil, cargo que exerceu até 1993. Foi um dos organizadores e primeiro 

coordenador do Centro de Atenção Psicosocial Infanto-Juvenil, CAPS II, a partir de 1998. 

Como principal destaque de suas atividades realizadas encontra-se o ‘Projeto Brincar’, cujo 

objetivo era aproximar os doentes internos do Instituto de Psiquiatria de seus filhos 

programando uma tarde de brincadeiras entre eles. Este projeto foi premiado pela Fundação 

ABRINQ, em 1994. 
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Data: 26/05/2003 

 

Fita 1 – Lado A 

 

LM – Edson Saggese, para o projeto “Movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil: 

memória e história”. Entrevistadoras são Laurinda Rosa Maciel, Nathacha Regazzini Bianchi 

Reis e Angélica Estanek Lourenço. Fita nº 1. Bem, Dr. Edson, a gente vai começar e antes 

da gente entrar assim na sua vida acadêmica, profissional propriamente, nós gostaríamos de 

que o senhor falasse, gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua infância, onde você 

nasceu, quando é que foi, quem são seus pais, se você tem irmãos, como que foram seus 

primeiros estudos, como que foi a sua vida cultural assim até a universidade? Enfim, fique à 

vontade para falar. Você pode se estender, pode ser sintético, aí é com você... 

 

ES - Estou retomando meus muitos anos de psicanálise para poder contar a infância. Eu sou 

originário do interior do estado do Rio, da zona rural de Petrópolis, hoje parece estranho falar 

que é o interior do Estado do Rio, mas, evidentemente, há cinqüenta anos era muito interior, 

era muito distante culturalmente. É um tempo que se demorava, sem internet, sem televisão, 

era realmente o interior do Estado do Rio, eu não era da cidade fui criado na zona rural, de 

uma família metade por parte de mãe descendente de mineiros e por parte de pai, italianos. 

Italiana. 

 

LM - Saggese então, é italiana, né? 

 

ES - É Saggese é um nome italiano meu pai já nasceu no Brasil, meu avô veio da Itália e... 

 

LM - Veio para trabalhar em lavoura, na época da imigração? 

 

ES - Não... Teoricamente os italianos, de uma certa época, vieram trabalhar em lavoura 

porque era a única maneira de conseguir. Bom, falando com historiadores podem explicar 

isso, mas  não. A minha família era de sapateiros, meu avô, enfim, meu bisavô era sapateiro, 

meu avô era sapateiro. Petrópolis apesar de ter história de sido fundada por alemães, fundada 

por alemães é claro, mas grande contingente migratório é de italianos. Calcula-se que um 

quarto da população de Petrópolis é de origem italiana. A herança italiana eu fui recuperar 

muitos anos depois porque, como vocês sabem, durante a guerra meu avô teve bens 

confiscados e foi ameaçado e tal, com uma certa razão, visto que ele era extremamente 

simpático ao Mussolini como aliás todo o povo italiano dentro e fora da Itália. Mas, enfim, 

não fui criado em um ambiente fascista, um ambiente rural simples, poucas, sem bibliotecas, 

poucas luzes culturais. 

 

LM - Você tem irmãos? 

 

ES - Não, sou filho único e tinha uma tia que se interessava por livros, isso aí foi a fonte que 

eu tinha de leitura, lia tudo que me caía nas mãos... 

 

LM - Essa sua tia era professora? 
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ES - Era. A minha tia era ex-professora, era telefonista na época. Minha família, de ambas as 

partes, famílias simples. Ninguém era universitário é, enfim, talvez as margens de escolha 

profissionais eram muito pequenas, o sonho das famílias, principalmente de imigrantes, é ter 

um filho na universidade, meu pai também ascendeu na carreira de serviço público, 

relativamente equilibrado de vida...  

 

LM - O seu pai fazia o quê? 

 

ES - Meu pai, primeiro, era também, trabalhava com o meu avô, fabricação de calçados, tinha 

um pequeno comércio, meu avô vendia tamancos que eram as sandálias havaianas da época. 

Não tinha havaianas, eram tamancos, absolutamente e... depois meu pai entrou para o serviço 

público e enfim autodidaticamente conseguiu ascender, estudou, todos meus pais tem nível 

de ensino primário, mas ele conseguiu melhorar de vida, assim. Tudo no interior de 

Petrópolis, no interior do Rio que era distrito mais natural de Petrópolis. Bom, eu estudei lá 

mesmo, tinham colégios primários, públicos, depois tinha o... 

 

LM - Você se lembra o nome dessa escola?  

 

ES - A minha escola era Ginásio Pedro Delvi.  

 

LM - Ah, Pedro Delvi. 

 

ES - Era o nome do colégio. Era um colégio de iniciativa de entidades que promoviam junto 

com a própria população local o surgimento de ginásio por que antes nem ginásio tinha. Pedro 

Delvi. Bom, depois fui para Petrópolis para fazer pré-vestibular, enfim, fiz vestibular para 

medicina... 

 

LM - E porque a medicina Edson? 

 

ES - Medicina, em Niterói, na UFF. Me formei em 74. Porque medicina é uma coisa, não sei 

direito não, enfim, primeiro as margens de escolha de profissão eram poucas: engenheiro, 

advogado ou médico. Era o pouco que passava no imaginário. No meu  também ser professor 

de história, gostava muito, até hoje gosto mas, assim, talvez a minha identificação com o 

médico local, também, que é uma pessoa muito, o médico, não é? 

 

LM - Isso. 

 

ES - Você tem que compreender que no interior, que fez meu parto. 

 

LM - Imagino. Que atendia todo mundo. 

 

ES - O ginecologista da minha mãe, gerontologista do velho da família era ele.  

 

LM - Pediatra. 
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ES - Dr. Arnizot. Pediatra.Cuidou da minha infância. 

 

LM - Dr.? 

 

ES - Arnizot. 

 

LM - Dr. Arnizot. 

 

ES - Dr. Arnizot, Sobrenome francês.  

 

LM - Arnizot. 

 

ES - Arnizot. Deve terminar com t, Arnizot. Acho que um pouco de identificação com ele, 

um pouco também a idéia de um certo interesse já pela psiquiatria, já tinha interesse por 

coisas psicológicas.  

 

AL – Mas quais foram os primeiros contatos assim que te levaram a esse interesse? 

 

ES - Retrospectivamente eu presumo que uma das coisas impactantes para mim foi que meu 

melhor amigo na adolescência ficou maluco, teve uma crise psicótica. Éramos  amigos assim, 

meu alter ego de criança, acho que alguma coisa introspectivamente  foi  um impacto. Depois 

até melhorou e tal, mas acho que foi um impacto muito forte para mim, aos quinze anos... 

 

LM - Engraçado, você tá falando aí, tô me lembrando da entrevista com o Paulo Amarante e 

com o Domingos também, todos dois gostavam também muito de História, mas também 

gostavam da Medicina segundo eles dois foi uma forma de tentar unir as duas coisas. 

 

ES - Acho que aí a questão para mim é direcionada a essa coisa do meu interesse pela 

psicanálise propriamente dita, eu acho que aí tem uma conexão ainda mais forte de histórias, 

história pessoal, a história do universo que você nasceu e foi criado isso tem muita 

importância para a psicanálise e acho que isso também influiu muito, e um interesse 

humanista, um interesse por romance, por literatura de maneira geral que foi orientando as 

coisas na direção da psicanálise que desde os primeiros exames comecei a me interessar pela 

psicanálise, além da psiquiatria, praticamente só trabalhei dentro da medicina em psiquiatria, 

já no segundo ano fazia, fazia estágios em hospitais psiquiátricos. Pouca coisa fora da 

psiquiatria me interessou na Medicina. 

 

LM - E como é que foi chegar na Universidade? Foi legal, foi bacana... 

 

ES - Foi difícil? 

 

LM - Foi difícil? Vir para Niterói ficar sem a família... 
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ES - Isso mesmo. Fui criado na zona rural, enfim, longe da cidade, só tinha feito um estágio 

em Petrópolis que é uma cidade média. Difícil, né? Por outro lado, eu queria romper com a 

família, com aquele pequeno círculo de dependência familiar, queria muito e como era filho 

único e meu pai era funcionário público ele tinha possibilidade de se deslocar no estado do 

Rio, então eles dizem que iam mudar para Niterói e que... 

 

LM - Para lhe acompanhar, ah, caramba! Não deu certo. 

 

ES - Para me acompanhar, eu, “mas olha, tudo bem, mas de qualquer maneira eu não vou 

impedir vocês de fazerem isto, mas eu não morarei com vocês mais”. 

 

LM -   Deve ter sido um choque. 

 

ES - Isso deu uma certa, deu um certo corte, eu consegui ir sozinho para Niterói, para mim 

era extremamente necessário. E aí foi difícil, fui morar em república de estudante 

universitário. Meu pai tinha recursos para me manter, mas limitados, né. Porque a gente 

tentava de tudo no vestibular. Hoje ainda é um pouco assim, não tinha unificado, tentava-se 

todas as universidades. Eu fiz inscrição, por questão de data, eu fiz inscrição na UFF e na 

UFRJ. Na UFRJ no meio do vestibular eu perdi o cartão de inscrição e continuei só na UFF, 

passei.  

 

LM - Destino, não é? 

 

ES - Não sei se é destino, a psicanálise sempre vai ter uma explicação acessória, mas... 

sempre...Isso aí, enfim, fiz a UFF sempre interessado  

 

LM - Na psiquiatria. 

 

ES - Na psiquiatria. 

 

LM - E o que que você viu de psiquiatria na graduação, Edson? Além das disciplinas 

propriamente... 

 

ES - Muitos pacientes. 

 

LM - É você começou logo a estagiar. 

 

ES - Porque eu comecei logo a estagiar em Jurujuba, Hospital Psiquiátrico de Jurujuba que 

era um grande hospital, grande evidentemente só no sentido do tamanho porque era uma 

grande porcaria como todos os outros e drenava, é, histórias tétricas, se vocês quiserem que 

eu entre posso falar mas, enfim, eu ficava numa região, numa enfermaria mais privilegiada, 

se pode chamar aquilo de privilégio, ter cama e cobertor e comida, três refeições por dia, era 

o grande privilégio porque tinha um convênio com a universidade as enfermarias eram bem 

mais cuidadas, aquelas e depois tinha o resto com tudo aquilo que vocês com certeza 

conhecem, já viram de fotos, degradação, pessoas nuas pelo pátio. Todo tipo de história 
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tétrica, inverno as pessoas dormindo no chão de cimento mesmo, mortandade no inverno. 

Mesmo num país quente como esse, mas inverno à noite, frio, pessoas não muito bem 

nutridas, doentes, sem cuidado, morriam várias a cada inverno. Pessoas que, enfim, eram 

histórias mais tétricas ainda. Pessoas descobertas mortas na caixa d’água. Jurujuba tem tudo 

aquilo que se pode descobrir em outros hospícios da época e quem sabe hoje pouco menos. 

Não, Jurujuba, claro, Jurujuba mudou muito. Jurujuba, mudou muito a gestão de Jurujuba e 

há alguns anos é gerido por um colega meu de turma muito aplicado, enfim, contribuiu muito 

para mudar o perfil de Jurujuba e toda a questão da reforma que vocês sabem.  

 

NR - Qual o nome dele? 

 

ES - Oi? 

 

NR – O nome desse... 

 

ES - Eduardo. Eduardo Rocha. É meu colega de turma, psiquiatra, estudamos muito juntos, 

fizemos muitas coisas juntas. Eu vim para o Instituto, ele ficou em Niterói.  

 

LM - E depois de Jurujuba qual foi o outro lugar que você estagiou? 

 

ES - Eu fiz estágio, fui acadêmico, bolsista, não é exatamente bolsista, mas remunerado numa 

clínica em Itaguaí. 

 

LM - Particular? 

 

ES - Itaguaí não, Rio Bonito, clínica particular. A clínica Ego. 

 

LM - Ego? 

 

ES - Ego, nome interessante e foi o lugar que eu entrei pela janela, mas entrei pela janela 

literalmente. No primeiro dia que eu fui dar plantão o acadêmico que saiu antes de mim levou 

a chave e eu tive que entrar pela janela na clínica, então, minha entrada na clínica foi pela 

janela, mas... 

 

LM - Nossa, triunfal. 

 

ES - Realmente pela janela, não vejo malícia nisso.  

 

LM - Certo. E depois dessa clínica Ego... 

 

ES - Depois dessa clínica Ego, eu fiquei lá uns dois anos. 

 

LM - Até se formar. 
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ES - É, até um certo tempo depois de formado, pouco tempo, aí, enfim, eu fiz concurso para 

Especialização no Instituto, aqui no Instituto de Psiquiatria e passei, enfim, minha carreira 

toda se desenvolve aqui... 

 

LM - Em 75 isso, um ano depois de ser formado. 

 

ES - 75, um ano depois de formado. 

 

LM - Foi nesse curso que você conheceu o Paulo?  

 

ES - Foi, no curso de Especialização em Psiquiatria de Adultos. O Paulo às vezes nos dava 

trabalho porque ele marcava, deve se recordar disso, ele tinha o momento de meditação dele. 

Então, ele pedia para que daí a dez minutos, cinco minutos ser chamado. Parava no pátio para 

meditar, pedia para ser interrompido em dez minutos para retornar a vida normal.  

 

LM - (risos) Isso é bem a cara do Paulo. 

 

ES - Tinha que tomar conta. Ele tinha que meditar, ficar concentrado, alguém tinha que tomar 

conta do relógio, ele pedia alguém para fazer isso por ele.  

 

LM - Ser chamado a vida real de novo. Mas Edson, antes dessa Especialização em Psiquiatria 

já teve a sua entrada na psicanálise como você falou, em 74, logo que você se formou? 

 

ES - É... não. Durante a faculdade eu tinha contato com psicanalistas, quer dizer, eu não fazia 

análise, mas já tinha leitura e psicanálise, grupo de leitura de psicanálise em Niterói com o 

Raldo, Raldo Bonifácio. 

 

LM - Costa Filho. 

 

ES - Costa Filho, enfim, era esse meu contato. Outras pessoas lá se interessavam por 

psicanálise também mas eu também estudava psiquiatria, psiquiatria clínica, a cadeira de 

psiquiatria da UFF era conduzida por uma grande figura da psiquiatria brasileira, o professor 

Nobre de Melo que era fenomenologista, enfim, um dos maiores conhecedores da obra de 

Iasper aqui no Brasil, não tive muito contato diretamente com ele, era uma pessoa de uma 

saúde frágil, não ia muito, mas tive muito contato com a obra dele, estudar a obra dele que é 

uma obra um pouco, traduzir Iaspers e os conceitos fenomenológicos para o português, era 

um homem de uma cultura muito vasta, muito interessante e também estudava 

fenomenologia, psiquiatria clínica... 

 

ES - Certo. E esse curso de Especialização? Como que foi esse curso, você gostou veio ao 

encontro do que você queria, você se decepcionou, era isso mesmo, não era, como é que foi 

o curso? Durou o quê, um ano, Edson?  

 

ES - Durou um ano. É. Esse primeiro curso que eu fiz aqui de Especialização, que eu fiz 

outro. Foi interessante, enfim, o Instituto era, assim, digamos para quem queria fazer 
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psiquiatria era não só o sonho, como o único lugar realmente central da psiquiatria eu diria, 

na época, no Brasil. Hoje talvez não seja mais, mas na época era o lugar central da psiquiatria 

no Brasil, com certeza. Então, estar aqui, ter contatos com os professores, enfim, e estudar, 

acesso a biblioteca era muito interessante para mim, enfim, claro que muitas coisas por conta 

própria que eu fazia, que eu estudava, que eu procurava, não era exatamente receber coisas 

sem esforço. Eu também paralelamente trabalhava, eu conseqüentemente não era remunerado 

e eu precisava trabalhar e eu tinha um emprego no INAMPS de Petrópolis, aonde eu não 

fazia psiquiatria. Fui contratado como médico de pessoal. Na realidade era um trabalho semi 

burocrático, conceder licenças para as pessoas, conversar com um e outro... 

 

LM - Então logo depois que você se formou você fez esse concurso indo para lá... 

 

ES - Na realidade eu não fiz concurso imediatamente. Houve uma contratação sem concurso 

e depois, posteriormente, que saiu o concurso para efetivar e eu fiz o concurso para o 

INAMPS e me efetivei como médico do INAMPS. 

 

LM - Então você veio para o Rio, para Niterói, mas aí voltou para Petrópolis. 

 

ES - Aí eu voltei para Petrópolis só para o trabalho, na realidade eu morava aqui no Instituto, 

morava aqui ao lado, nesse prédio que você tá vendo aí ao lado que é a residência do Instituto 

e morava aqui. Eu só ia a Petrópolis e voltava para assistir aulas aqui, ia a Petrópolis 

trabalhava, voltava à noite, dormia aqui, no outro dia acordava assistia as aulas e etc. Fiz esse 

esquema durante alguns anos. Depois me transferi para plantão, depois dessa Especialização 

fiz uma Especialização em, aí comecei a me interessar mais por psicanálise, comecei a fazer 

psicanálise, psicanálise pessoal, me tornar paciente de psicanálise, ter outras supervisões de 

psicanálise. Comecei a freqüentar o serviço de psiquiatria, psiquiatria, chamava-se COI, 

Centro de Orientação da Infância. 

 

LM - Hum, hum. É, em 76 que começa... 

 

ES - Em 75 eu já freqüentava o Centro de Orientação da Infância, em 76 eu fiz uma 

Especialização só em infância, infância, não era nem adolescência. 

 

LM -   Porque esse interesse pela área da infância, Edson? 

 

ES - Não sei, eu acho que eu gostei, talvez porque era um lugar aonde tinha realmente 

predominância da psicanálise, me simpatizei com as pessoas, com o tipo de abordagem muito 

menos medicalizada, isso me despertou para uma simpatia. Era realmente um serviço 

centrado na psicanálise gerido por duas psicanalistas, dra. Mara Salvino de Souza, dra. Ana 

Elisa Mercadante, durante muitos anos, participaram quase desde a criação do serviço e 

ficaram aqui por muitos anos, eu tinha supervisão com elas, comecei a gostar muito daquele 

serviço. Talvez, também, era o lugar, digamos, mais leve do Instituto não só pelas escolhas 

teóricas também porque deixava de lado a psiquiatria hard... 
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LM - Porque esse período, é um período de muita medicação, de entrada de muita medicação, 

Edson. Já tinha antes, e continuou, mas acho que isso deve dar um certo choque, também. 

 

ES - A psicanálise tinha, mesmo fora da área infanto-juvenil, tinha certamente muito mais 

prestígio do que hoje. Mas o trabalho nas enfermarias era um trabalho bastante medicalizado, 

diagnósticos, enfim, eu no crescendo do meu interesse pela psicanálise me voltei mais para 

essa área infanto-juvenil, quer dizer, era infantil mesmo porque o trabalho terminava, não se 

atendia paciente com mais de doze anos. Eu fui um dos primeiros que comecei a atender, 

enfim, pedi permissão, as supervisoras concordaram que eu atendesse pessoas com faixas de 

doze, treze anos e aí começou também meu interesse mais específico por adolescência, 

atendendo adolescente, tendo supervisão com adolescente e também tive outros supervisores 

aqui de psicanálise muito interessantes, pessoas que eu gosto muito até hoje que me deram 

também supervisão de psicanálise, principalmente o José Cândido Bastos, uma figura 

importante da psicanálise no Brasil, foi presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise e 

era uma pessoa muito, era não, é. 

 

LM - É. 

 

ES - Está vivo, bem de saúde, lá com seus oitenta e muitos anos aparenta muito menos e 

também uma pessoa muito interessante, assim, como pessoa, como profissional, enfim, me 

liguei a essas pessoas aqui. Comecei a fazer análise de pessoal com outro psicanalista que 

tem uma história na psicanálise brasileira que é o Valderedo Ismael de Oliveira. 

 

LM - Conheço não. 

 

ES - Comecei a fazer psicanálise de grupo. Também está vivo, deve estar perto dos seus 

noventa anos. Uma figura história. Foi um dos iniciadores do movimento de psicanálise de 

grupo no Brasil. Fez análise com a Mary Lander psicanalista que fez análise com Freud, foi 

para a Argentina, enfim. Esse segundo ano de Especialização na área infanto-juvenil me 

direcionou muito para essa área infanto-juvenil.  

 

LM - E era exatamente o que você queria, Edson? 

 

ES - Eu não sei, essas coisas assim...eu acredito muito no a posteriori como todo psicanalista, 

quer dizer, era o que eu queria a posteriori. Você não sabe o que quer até que “Ah! Isso que 

eu sempre quis”.  Às vezes  

 

LM - Enquanto tá fazendo você nem sabe disso. Depois é que você... 

 

ES - Provavelmente na história, na história pessoal acontece, na vida amorosa acontece, “Ah! 

Essa é a pessoa da minha vida”, sim. 

 

LM - Mas eu não sabia, (risos)  
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ES - Eu sempre quis, depois a posteriori que virou a pessoa da vida. Na psicanálise também 

as coisas funcionam assim. É, então, depois que eu comecei é que eu achei que era a coisa 

que eu queria desenvolver. 

 

LM -   E você atendia aqui, você tinha plantão, como é que era esse curso, como é que era o 

prático e o teórico? 

 

ES - Isso tudo: atendia, tinha plantão, tinha aula. Era um curso muito prático.  

 

LM – Pesado, né? 

 

ES - Era pesado, era pesado, assim, dar plantão, ficar nas enfermarias, mas tinha também as 

compensações, as farras, os colegas de residência, convivência com gente de todo lugar do 

Brasil.  

 

LM - Isso é uma coisa muito rica. 

 

ES - Paulo Amarante, do Espírito Santo, gente de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, da 

Paraíba, de Minas, todo o Brasil. 

 

LM - Então, era bastante gente. 

 

ES - Porque era o centro, era o centro? aqui nesse prédio. Cada um tinha o seu quarto, as 

pessoas de fora moravam, e uma convivência muito rica, fiz amigos que eu tenho até hoje, 

naquela época de todo o Brasil, principalmente norte, nordeste todo, Minas, Rio Grande do 

Sul, São Paulo menos porque aí tem outros centros de psiquiatria, no Sul tem outro centro de 

psiquiatria, São Paulo é outro país. Mas, enfim, tinha esse lado também, esse lado 

interessante, esse lado bom, do convívio... 

 

LM - Edson, fale uma coisa para a gente: qual a diferença desse curso de Especialização em 

Psiquiatria que você fez em 75 para Residência em Psiquiatria no Instituto que você fez em 

77 e 78? Não tinha uma coisa formal, é isso? 

 

ES - Na época, eu vou te explicar porque isso, o trabalho prático não mudava nada. A questão 

é que eu fiz mestrado. E o mestrado na época exigia residência. Era uma maluquice, você 

fazia mestrado que era uma coisa acadêmica e tinha que fazer junto residência, tinha que 

fazer residência... 

 

LM - Mas o mestrado você fez em 83... 

 

ES - Não. Em 83 eu entreguei a minha tese. Você vê o longuíssimo período que era uma 

coisa.  

 

LM - Verdade. 
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ES - Claro que eu era lento, mas a minha lentidão não era além da média não, a média era 

essa porque, primeiro, nos dois primeiros anos você não podia fazer nada por que você tinha 

que fazer residência, então, os dois primeiros anos você jogava fora. Então não tinha essa 

formalidade de ter três, na época não. Eram muitos anos. Os primeiros dois anos já não 

contava porque você não fazia nada. Freqüentava uma disciplina ou outra, mas não tinha 

tempo de fazer mais nada. Você tinha que dar plantão, ir para as enfermarias, era uma loucura. 

Acabaram com isso, evidentemente, isso era besteira alguns anos depois, mas muitas 

gerações passaram por isso. Então essa residência era isso, era uma continuidade da 

Especialização e ao mesmo tempo fazia cadeira de mestrado, mas formalmente eu estava 

fazendo mestrado, só que a residência, o mestrado exigia concomitantemente uma residência.  

 

LM - Uma residência, tá. 

 

ES - O fato de eu ter feito uma Especialização não contava. 

 

LM - Ah, que coisa isso.  

 

Fita 1 – Lado B 

 

ES -   Mas essa formalidade com certa estupidez mesmo, não é? 

 

LM -   Pois é. 

 

ES - Misturar as coisas acadêmicas, mas enfim, eram os primórdios da pós graduação na área 

de psiquiatria. 

 

LM - Quem é que... Era isso que ia te perguntar. Eram os primórdios da... 

 

ES - É. Tinha tido algumas turmas antes, mas, enfim, isso aqui começou na década de 70, a 

pós graduação. A pós graduação strictu sensu 

 

LM - strictu sensu. 

 

ES - Começou na década de 70. 

 

LM -   Então você foi das primeiras turmas? Não a primeira, obviamente, mas das primeiras... 

 

ES - Devo ter sido o que? Terceiro, por aí...Terceira ou Quarta turma. 

 

LM -   O curso ainda estava se estruturando... 

 

ES - É. Em todo o Brasil, foi primeiro aqui.  

 

LM - Este foi o primeiro de todo o Brasil? 
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ES - Acredito que sim. Que a pós graduação daqui provavelmente foi a primeira.  

 

LM - Isso não é pouca coisa, não é, Edson? Significa o papel de relevância que o Instituto 

tinha... 

 

ES - Sim. Isso não tem dúvida. Hoje em dia isso mudou, enfim, sobretudo o crescimento do 

Instituto de Psiquiatria da Universidade, da USP, né, tomou uma dimensão, talvez tenha mais 

prestígio hoje ou tanto quanto porque as coisas se dividiram. Mas, na época São Paulo tinha 

bem menos prestígio do que a psiquiatria do Rio de Janeiro. 

 

LM - Hum, hum. A gente viu no teu currículo, que você mandou para a gente que, bom, você 

falou aí da entrada na residência porque tinha que fazer a residência para fazer mestrado, mas 

também você ficou fazendo ainda alguns cursos? A gente tem aqui a notícia de um curso de 

didática especial, que foi um curso ministrado pela OPAS, é isso? Que você fez aqui, 

também... Era oferecido aqui... 

 

ES - É Era um curso que foi oferecido aqui na UFRJ, um curso do NUTES, LATES, eu acho, 

enfim, não me lembro bem disso mais não, em conjunto com a OPAS. 

 

LM - É, mais o interessante é isso, que você tava fazendo a residência, o mestrado aqui, essas 

coisas também... 

 

ES - É, esses cursos faziam parte das oportunidades que estavam surgindo para quem estava 

aqui, entendeu? Às vezes tinham cursos interessantes de especialistas, como 

veio...especialistas, assim, internacionais e tal, que vinham aqui que davam curso, era coisa 

interessante de tá no Instituto, você conhecia muitas figuras e tal, tava num grande centro... 

 

LM -   Aí a questão de aproveitar as oportunidades... 

 

ES - E você gostava, eu gostava, tinha, tenho curiosidade em saber isso que vocês estão 

falando. 

 

AL- Eram cursos rápidos? 

 

ES - Esses cursos eram rápidos. Não lembro qual a duração desses cursos, mas, em geral, 

não eram mais do que uma semana, cursos rápidos. 

 

LM - A gente tem o dado, Edson, de que em 1978 você foi admitido como médico aqui na 

UFRJ exercendo função docente. Como é que é isso? Explica para a gente? Você era médico, 

mas dava aula? 

 

ES - Veja bem, tem que fazer um preâmbulo para chegar a isso.  

 

LM - Então, por favor, faça. 
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ES - Porque eu falei lá atrás do meu interesse pelo atendimento de adolescentes. O Instituto 

não tinha atendimento de adolescentes. 

 

LM - Ah, sim. 

 

ES - O COI era Clínica de Orientação da Infância. 

 

LM - Infância, só. 

 

ES - Infância mesmo e parava aos doze anos, isso.  

 

LM - Quer dizer, de doze até sei lá os dezoito ficava um hiato... 

 

ES - Hiato. Não tinha assistência. Alguém de adulto pegava, enfim, mas não tinha nada. 

Então, um grupo de pessoas aqui resolveu trabalhar nisso. Eu, dentre essas pessoas. Trabalhar 

com atendimento de adolescentes que já tinha em muitos outros lugares. E nós fizemos, era 

uma época da grande, do  êxodo de pessoas da Argentina para cá por motivos econômicos, 

políticos, várias pessoas e aí comecei a ter contatos com vários argentinos que culturalmente 

eram, enfim, em média superiores ao que a gente encontrava aqui, enfim,  mesmo 

descontando um certo complexo de superioridade argentino, mas mesmo assim é verdade em 

média eles eram superiores, tinham mais experiência, a psicanálise na Argentina, a Argentina 

é a Segunda pátria da psicanálise por assim dizer. 

 

LM - Eu acho. 

 

ES - Na lei da proporção de psicanalisados... 

 

LM - Todo mundo faz psicanálise. 

 

ES - ...na Argentina seja o maior do mundo. Hoje em dia tem a França e a Argentina como 

as duas nações da psicanálise. Nós tínhamos contato com gente que trabalhava com 

adolescentes, que tinha criado serviços para adolescentes, tinha a psicanálise de adolescente 

como o caso do psicanalista que veio para o Instituto nos dar supervisão que era o Juan Carlos 

Gusmisor.  

 

LM - Com o qual você fez supervisão... 

 

ES - Fiz a supervisão. Aqui, fora daqui, durante muitos anos tive uma convivência com ele, 

aprendi as coisas da psicanálise com adolescente com ele. 

 

LM - Hum, hum. 

 

ES - Eu tinha tido supervisão de psicanálise com adulto, com criança, mas não com 

adolescente e aí o Instituto resolveu bancar a criação de um serviço para adolescentes e daí 

que veio essa contratação em 78. Uma contratação precária, entrei para o serviço público, 
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não teve concurso, foi uma seleção interna, só tinha uma pessoa, um médico que trabalhava 

com adolescente aqui que era eu. Então nós aí começamos a trabalhar na formação desse 

serviço para adolescente. 

 

LM - Que interessante. 

 

ES - Supervisionado pelo Gusmisor, depois veio o outro psicanalista brasileiro Moisés 

Queiroz que trabalhava com família, trabalha até hoje com família e nós, com outras pessoas 

aqui, Julia Shermon, uma série de pessoas jovens ao mesmo tempo estudavam e formavam 

o curso, nós formamos um curso logo depois para adolescentes e aí eu dava aula, apesar de 

eu ser recente também. 

 

LM - Mas você já tinha uma experiência, é claro. 

 

ES - Tava um pouco na frente. As distâncias entre os alunos e professores... 

 

LM - Eram mínimas. 

 

ES - Eram muito pequenas, muito pequenas, as pessoas são mais ou menos da minha geração, 

pessoas que foram meus alunos até meio problemáticas “Professor esquece isso”. 

 

LM -   E tinha aquela figura do professor, aquela coisa... 

 

ES - Era muito próximo. Mas as pessoas eram mais da minha geração, da mesma idade, um 

ano mais nova, dois... 

 

LM - E como é que foi esse atendimento que vocês começaram a fazer, ele sobreviveu, 

obviamente, graças a Deus, quer dizer, taí até hoje. Mas como que foi esse esforço inicial, 

como que foi conversar, dialogar, trocar com outros institutos se é que havia, enfim, fale para 

gente um pouco disso. 

 

ES - Não, os nossos diálogos não eram exatamente com outros institutos, eram mais com 

pessoas sobretudo nesse eixo Brasil, Argentina. Vieram outros argentinos para cá, 

convidados para fazer... Eduardo Pavlovski, Gregório Barenbliti, enfim, pessoas que 

participaram um pouco da... não exatamente da formação aqui, mas que tinha contato 

cultural, que falavam sobre coisas tão díspares, que podem parecer tão díspares hoje, mas na 

época não eram tanto, como marxismo, materialismo dialético e psicanálise  

 

LM - Hoje em dia se fala destas coisas sabe o que acontece, né? 

 

ES - Hoje em dia quem fala destas coisas está meio... 

 

LM - Deslocado. 

 

ES - Gagá. Naquela época a pessoa tinha, a pessoa tinha espaço para se falar 
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LM - Contexto. 

 

ES - E tinha uma pressão para não se falar alto. 

 

LM – É, pois é, tinha isso, né. 

 

ES - Aquela época era a ditadura militar, isso dava mais uma certa...era instigante, falava 

escondido. 

 

LM - Era meio proibido. 

 

ES - Grupos, pequenos grupos, não precisava botar um anúncio. 

 

LM - Lógico. 

 

ES - “Aulas de marxismo”, não podia, pequenos grupos, boca a boca  

LM -   O Capital. Não. 

 

ES - O Capital... o Capital era um livro subversivo e tal. Mas era interessante porque  a 

influência argentina trouxe para nós essas conexões entre a preocupação social e a 

psicanálise, que no Brasil era completamente cortado, quer dizer, vivíamos no mundo da 

psicanálise  

 

LM - Que era um outro mundo à parte. 

 

ES - Da elite e a Argentina não, Argentina tava atravessada pelas questões sociais, a 

psicanálise, muitos psicanalistas foram mortos, presos, exilados, muitos, tinha toda uma 

corrente argentina na época que acompanhou o estado revolucionário que vivia a Argentina 

na época e depois era fortíssima a repressão, realmente. Era a época do “Questionamos”, 

vocês conhecem o livro, Questionamos 1, 2, que surgiu pela primeira vez o famoso artigo da 

denúncia do caso Arlindo Arnoldo apareceu no Questionamos. 

 

LM - Apareceu lá, no Questionamos. 

 

ES - No Questionamos, traduzido em espanhol, o artigo em espanhol. Então... e essa 

aplicação psicanálise para grupo, psicanálise para adolescente, psicanálise de família, aqui 

no Brasil era psicanálise e divã. Eu via pessoas mesmo que carregavam o divã para o serviço 

público. Não é força de expressão. 

 

LM - É verdade. 

 

ES - Botavam o divã nos consultórios públicos porque psicanálise 

 

LM - Tem que ter divã! (risos)  
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ES - Divã. Ou tem divã ou não é psicanálise. Era isso uma compreensão parece tolice, mas 

era uma compreensão bem estreita da psicanálise na época que chamava muito atenção. 

 

LM - Imagine a cena, o cara sai para trabalhar... 

 

AL - Não adianta improvisar. 

 

ES - “Doutor, mandaram vir aqui falar com o senhor”. “Deite aí, meu filho!”. “Peraí, E 

doutor, deitar? Que negócio é esse”; “Deite aí!”.  

 

LM - Imagine dialogar com o trabalhador (risos). 

 

ES - “Deite aí, e sem me olhar. Deite de costas”. Peraí doutor, peraí doutor, não, você tá me 

estranhando’. Eu tenho uma coisa assim. E a psicanálise que veio da Argentina, não. Era uma 

psicanálise que tinha aplicações da psicanálise, pensar a psicanálise em novos contextos. A 

psicoterapia de lo oprimido, era título de um livro, que era interessante, que era aplicações 

da psicanálise, era um livro se vocês quiserem a gente mostra, era  curiosíssimo, interessante 

na época vibrante. 

 

LM - Deve ter dado uma golfada de ar assim nova... 

 

ES - A Psicoterapia de lo Oprimido, aproveita-se as estruturas locais, toma-se mate entre o 

povão argentino e ia falando os problemas, era psicanálise em outro contexto. Esse clima que 

foi o clima de criação do serviço de adolescentes aqui. 

 

LM - Como é que se chamava esse serviço antes? 

 

ES - Setor de Adolescentes. 

 

LM - Setor de Adolescentes, tá. 

 

ES - E aí a implantação disso aqui foi muito boa, muito rica, evidentemente, muita maluquice 

também, porque as pessoas muito jovens tentando implantar um serviço, pessoas semi 

adolescentes com adolescentes era conflitivo, ainda tinha a questão conflitiva do próprio, da 

própria adolescência que provocam essas coisas, faziam barulho, expulsavam de uma sala 

que a gente utilizava, mandavam para... Nós começamos a trabalhar numa sala que era ao 

lado da sala da direção. Rapidamente viram que não dava, mandaram a gente embora dali.  

 

LM - Muita balbúrdia. 

 

ES - Mas aí, por isso mesmo, acabaram construindo um prédio para ser sede do setor de 

adolescentes porque... prédio isolado para a gente não encher a paciência de ninguém. 

Adolescente fica lá. 
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LM - Fica bem distante, fica lá que não enche. 

 

ES - Nós ficamos lá. Esse prédio foi demolido, era um prédio, era um prédio onde é a atual 

biblioteca do Instituto. Foi demolido o prédio e construída a biblioteca. Foi um prédio 

pessimamente construído de modo que todas as intervenções eram sempre coletivas porque 

você falava na primeira sala, você ouvia na última... o teto era simplesmente embaixo da 

telha, tinha folhas...  

 

LM - Não tinha isolamento nenhum? Acústica nenhuma... 

 

ES - De isopor, de isopor que flutuavam, então nós tivemos grande formação em terapia de 

grupo, todas as terapias eram grupais. Batia na porta: “Dá pra gritar menos que eu não tô 

ouvindo na outra sala o que tá falando, enfim, família”. Nós fazíamos grandes grupos, tinha 

coisas...grupos de recepção. Tinha coisas que a psicanálise para ser útil tinha que atingir ao 

povo mesmo. Não tinha fila de espera, as pessoas ficarem meses esperando, a coisa era 

sempre urgente. Então fazíamos grupo de trinta adolescentes, recepcionávamos os 

adolescentes, um era psicótico aí dava para a próxima sessão ser atendido...era...tinha um 

pouco o ambiente de happening, mas tinha era uma sacudida na... 

 

LM - Na estrutura... 

 

ES - A gente, na verdade, fazíamos bastante coisas, atendíamos muita gente, foi uma 

sacudida, uma mexida, nem sempre a gente era visto com bons olhos, não eram pessoas 

muitas sérias, não levavam realmente a sério a psicanálise, aquela psicanálise séria. Mas foi 

interessante.  

 

LM - Mas, então não era possível vocês fazerem, uma sessão, um grupo com, sei lá, dez 

adolescentes com diagnósticos diversificados? 

 

ES - É. Primeiro nós não sabíamos o diagnóstico, chegavam os adolescentes, a nossa 

concepção era essa, bom, é adolescente, os problemas são urgentes. Põe numa lista de espera 

e manda voltar seis meses depois? O que será que aconteceu com ele? Se tiver um problema 

morreu, foi procurar outro lugar. Nós começamos por isso. As filas de espera, hoje, seis 

meses depois “nós temos vagas para o José da Silva e Souza. Chama?! Mudou de endereço” 

... 

 

LM - Já tá em outra. Não quer mais. 

 

AL - E a necessidade era grande? 

 

ES - Funcionava. Funcionava. O Juan Carlos era uma figura indiscutível, antigamente tinha 

nas seleções, não sei se você já leu, “Meu tipo inesquecível”. 

 

LM - Eu lembro disto. 
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ES - Minha verdade tinha isso. Eu lia muito na minha infância era uma das poucas literaturas 

que eu tinha anti comunista. Eu não fiquei anti comunista, muito pelo contrário  

 

LM - Ainda bem. 

 

ES - Ao contrário, eu fiquei cada vez mais simpatizante. Mas o Juan Carlos era um desses 

que se encaixava nesse... 

 

LM - “Meu tipo inesquecível”. 

 

ES - “Meu tipo inesquecível”. Ele era uma pessoa interessantíssima, empático, falava muito, 

simpático, sabia lidar bem com grandes grupos, era um ator nato, era um tipo interessante. A 

vida prática da psicanálise, para um grande teórico, nunca se destacou por ser um grande 

teórico, mas com as coisas clínicas do dia a dia ele sabia lidar, um cara interessante.  

 

LM - Bom, aí você ficou dando aula até 1983, você foi professor, foi o único, você 

continuou... 

 

ES - Eu continuei até conseguir apresentar a dissertação. 

 

LM - ...a tese, a dissertação, pois é, fala para a gente um pouco deste trabalho que foi 

“Adolescência, a ideologia das teorias”. É a cara desse momento. 

 

ES - Exatamente. É o cruzamento do marxismo, Althusser, Gramsci, sei lá, as coisas que a 

gente lia um pouco autodidaticamente, claro, um pouco contato com Barinblidi, fazia grupos 

de estudos com Barinblidi que era um psicanalista, que é um psicanalista argentino também 

que se mudou para o Brasil que fazia, criou uma instituição que era assim ao estilo da 

Argentina na época: metade psicanálise, metade marxismo. E meu interesse é o seguinte: era 

a idéia de que a adolescência, dessas teorias da adolescência, eram teorias completamente a-

sociais, a-históricas como se a adolescência fosse uma coisa que existisse no corpo e na 

cabeça dos indivíduos desligados completamente de uma realidade. Então eu fiz uma crítica, 

pequena, o uso de marxismos, enfim, de teorias da libertação da sociologia não eram muito 

grandes nem tinha aqui no Instituto quem me orientasse sobre isso até que uma pessoa que 

conhecia marxismo, que era uma grande figura 

 

LM - Quem orientou isso? 

 

ES - José Otávio, mas o José Otávio morreu, infelizmente teve um câncer no meio da minha 

dissertação e morreu. Eu fiquei um pouco sem... ele conhecia, ele conhecia marxismo, ele 

tinha sido um cara que tinha sido perseguido... 

 

LM - José Otávio de quê? Sobrenome? Você lembra? 

 

ES - José Otávio de Freitas. Ele tinha sido perseguido pela ditadura, enfim, era um cara que 

tinha um trabalho interessante, muito culto e conhecia, ele conhecia muito o marxismo. Ele 
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tinha sido perseguido justamente por isto. Ele era ligado ao partido comunista, na época, ele 

era uma figura muito interessante mas eu praticamente não tive apresentação com ele porque 

ele morreu no meio da minha dissertação e aí fiz uma coisa praticamente auto didática, enfim, 

deixou muito a desejar mas era mais a minha visão que acho que ainda continua até hoje era 

essa que adolescência é uma criação cultural, marcada por questões históricas, comecei a ler 

Philippe Arier, Lênin. 

 

LM - História social do campo da família. 

 

ES - História social do campo da família. Que na época estava começando a fazer, a ter, a 

ter difusão no Brasil e procurei mostrar isso que essas teorias da Anna Freud, do Eric Ericson 

estavam marcadas muito ideologicamente. E também um pouco daquele espírito da época de 

fazer o corte entre ideologia e o que não era ideologia, uma coisa althusseriana e isso não foi 

muito considerado no Instituto, as pessoas não eram muito interessadas nisso e, enfim, 

passou. Deu para passar pelo mestrado. Não despertou muito interesse. 

 

AL - Quem foi depois o seu orientador? 

 

ES - Depois foi o Rafaeli. Rafaeli Infant que era o diretor, que veio a ser o diretor do Instituto 

também, quer dizer, esse faleceu muito posteriormente, não nessa época, mas o Rafaeli...era 

uma pessoa da minha idade, então não tinha muita coisa de mestre, eu também não dava 

muito... é isso, quer dizer, o Rafaeli eu me dava muito com ele, conversava, mas não posso 

considerar uma orientação mesmo. Ele não me impedia de fazer nada, não dizia o que fazer. 

Eu também nunca gostei que ninguém desse muito palpite... 

 

AL – Meio para constar, não é? 

 

ES - É tinha que ter orientador. 

  

LM - É. Me diga uma coisa e aquele trabalho de Petrópolis, aqueles plantões que era muito 

corrido, você continuou com eles... 

 

ES - Eu continuei algum tempo para ganhar a vida, precisava de algum dinheiro, aqui no 

Instituto eu não ganhava nada. Quando eu fui contratado pelo Instituto aí eu deixei... 

 

LM - Em 87 então que você deixou ... 

 

ES - É, isso, em 87 não, eu deixei antes, eu deixei antes mais ou menos em 78, 79. 

 

LM - Ah! Quando você foi contratado mesmo, na primeira contratação...Ah! Em 78, tá. 

 

ES - Aí eu deixei, ganhava mais ou menos a mesma coisa que lá, só que isso aqui era um 

trabalho precário. Lá tinha um trabalho, eu era concursado pelo INAMPS, mas, enfim, não 

tinha mais vontade... 
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LM - Isso aqui é a sua cara, né Edson? Tinha a ver, ainda mais um trabalho meio que 

burocrático lá ... 

 

ES - Isso, isso. Totalmente burocrático. Não tinha nada a ver comigo, era mesmo para ganhar 

dinheiro, precisava, eu não tinha uma profissão de renda. Quando eu comecei a ter, comecei 

a fazer consultório também, a fazer consultório, ter consultório particular aqui, em Petrópolis, 

nunca deu muito dinheiro, mas era uma coisa que eu gostava também, entendeu? Tive que 

ver pessoas para fazer psicanálise, psicanálise também tinha esse viés institucional e viés 

privado. 

 

AL - Essa coisa de adolescente você estava dentro da sua tese? 

 

ES - É, tava dentro da minha tese, dentro do que eu gostava, formando pessoas. Todo mundo 

que começou a trabalhar com adolescência praticamente, nos primeiros anos, saiu daqui, 

daqui do Instituto. 

 

LM - E o serviço de adolescente ele se fortaleceu atualmente na década de 80 toda. 

 

ES - O serviço de adolescente, ele continuou... houve na década de 80 uma mudança que 

essas pessoas que estavam levando há muito tempo o serviço infantil, se aposentaram. 

Chegaram a idade, se aposentaram. Não havia concurso, isso quer dizer, não foi reposto esse 

quadro então, um dos quadros do serviço infantil diminuíram muito nós resolvemos unir, 

criar o serviço infanto-juvenil que era uma estratégia de sobrevivência, que teve os quadros 

tão diminuídos a gente conseguir trabalhar com crianças e adolescentes num serviço, só que 

aí se transformou no serviço infanto-juvenil que existe até hoje, com transformações e tal, 

mas na década de 80 começou a existir um serviço infanto-juvenil. Acabou o setor de 

adolescentes e o setor infantil. 

 

LM - Uniram-se os dois e ficou... 

 

 ES - É. Eu fui coordenador desse serviço, dessa primeira vez que fez essa união, eu fui 

coordenador desse primeiro serviço infanto-juvenil. 

 

LM - A gente tem um dado aqui que em 95 você defendeu doutorado, isso na UFRJ com o 

tema adolescência e psicose. Quando você começou, em 90, 80? 

 

ES - Doutorado foi um pouco mais rápido, já era mais formal a coisa, já tinha prazos então 

era um pouco mais formal. Então quando é que eu entrei no Doutorado, em 91, 

possivelmente... 

 

LM - Tudo rápido. 

 

ES - É. 90, 91 que eu entrei no doutorado. Aí fiz nos prazos esperados. 

 

LM - Regulamentares! Você já tinha uma tremenda experiência. 
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ES - Aí tem uma história anterior que é também... e meu interesse dentro, eu fui 

circunscrevendo as coisas, o interesse da área infanto-juvenil, o interesse por adolescente e o 

interesse por psicose. Então eu fiz um grupo de atendimentos, um grupo de atendimentos, de 

estudos e atendimento clínico de psicóticos adolescentes, ou fatos graves na adolescência que 

nós conseguimos, aí já tinha um pouco o espírito, digamos, da reforma psiquiátrica. A idéia 

central era que olha: nós podemos tratar adolescentes graves sem interná-los. Esse era o 

fulcro do nosso trabalho, o mote. Utilizando todo o recurso de ambulatório que a gente tinha, 

utilizando a psicanálise, a idéia de ouvir qualquer coisa, não importa, maluco ou não, coisa 

difícil de entender ou não, mas havia uma tentativa de expressão do sujeito ali. Como diz um 

historiador da psiquiatria, inglês, agora eu esqueci o nome dele, mas Roy Porter 

 

LM - Roy Porter. História Social da Loucura. 

 

ES - Isso. Ele diz isso, ele diz que a psiquiatria considera, a psiquiatria clássica considera a 

fala do louco como um mecânico considera o barulho de um carro com defeito. Não quer 

dizer nada a não ser que tenha um defeito ali que precisa ver onde é que é, um barulho na 

direita, na esquerda. A nossa idéia é exatamente o contrário que a fala é uma expressão da 

subjetividade, nós podemos fazer uma leitura psicanalítica disso e o autor que mais 

contribuiu, no meu ponto de vista, que deu contribuições no entendimento da psicose no 

campo da psicanálise foi Lacan. Eu comecei na época a estudar Lacan, freqüentar grupo 

lacaniano, encontrei instituição lacaniana, era muita instituição para mim, tinha uma 

instituição aqui. 

 

LM - Dá conta de tudo, né? 

 

ES - Mais uma eu teria ficado institucionalizado. 

 

LM - Demais. 

 

ES - É... aquela história de Groucho Marx. “não entro em clubes que me aceitem como 

sócio”, tem muitos grupos que não me queriam como sócio...achei que era, numa vertente de 

Groucho Marx, achei que era melhor ficar um pouco distante, mas tenho muito amigos 

lacanianos, estudei com muitas pessoas, tive supervisões, grupos de estudos, a minha 

formação analítica aliás foi toda essa, tive vários supervisores psicanalistas, mas nunca entrei 

numa instituição psicanalítica. Fiz análise pessoal, depois fiz uma longa análise pessoal. 

Freud dizia que a análise é interminável, mas eu fiz uma interminável análise com Jurandir 

Freire Costa, depois fiz análise com Walderedo, tive supervisão com vários psicanalistas aqui 

dentro do instituto, fora, então, eu era sobretudo interessado na psicanálise e no seu... o que 

podia resultar para adolescentes psicóticos graves. Aí a gente fazia tudo o possível e tinha 

aquele mote da não internação, da não exclusão, qualquer coisa que a gente pudesse manter 

o adolescente fora do hospício. E eu tinha a idéia da carreira manicomial que uma vez 

entrado, não importa o que aconteceu primeiro, que um entrou na carreira é estar na carreira 

manicomial. É um louco de carreira e não vai sair mais disto e na adolescência era exatamente 

a porta de entrada disso. 
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LM - Se você não fecha ali, se não restringe... 

 

ES - Cansei de ver nos prontuários, “causa da internação: já foi internado”. Se já foi internado 

então vamos internar de novo. Uma discussão em casa, quebrou alguma coisa em casa, 

interna em hospital psiquiátrico. A discussão que todo adolescente já teve em casa. Mas se 

ele já foi internado, já foi internado então é maluco, vai se internado de novo. E esse grupo, 

digamos, mantenho até hoje essa discussão sobre adolescentes graves. E isso então era a 

minha tese, antes de estar escrita, era a minha tese. Eu escrevi alguma coisa que eu já estava 

fazendo, foi uma tese fácil nesse sentido.  

 

LM - É nesse sentido fluiu muito... 

 

ES - Difícil porque escrever, fazer uma coisa formal, apresentar uma tese é sempre, é difícil. 

Mas... 

 

LM - Estava pronta, uma banca sempre chata... 

 

ES - Quando você faz a apresentação jovem, é muito inseguro porque é muito jovem...  

 

Fita 2 – Lado A 

 

LM – Fita nº 2. Bom, Edson, é então a gente taí tentando fazer uma coisa, assim, um pouco 

cronológica, né, então a partir de 87 você foi contratado pela UFRJ. Isso significa o quê? Que 

você fez uma prova, um concurso? Aquele concurso que você havia feito, aquela prova, você 

foi admitido como funcionário... 

 

ES - Não, eu fiz um concurso para o INAMPS, um concurso público para o INAMPS. E esse 

concurso público, enfim, estabilizou meu vínculo com o INAMPS aí sim eu me demiti. 

 

LM – Ah, tá. E o vínculo com a UFRJ? 

 

ES - O vínculo com a UFRJ, são dois. Um começou, um começou em 78 que eu fui contratado 

pelo Instituto e esse vínculo foi mudando, mudando, mudando, mudando até que eu fosse 

efetivado.  

 

LM - Isso. 

 

ES - Isso aí de 87 é outra coisa, fui contratado como professor visitante. Após visitar o 

Instituto desde 75. 

 

LM- (risos) 

 

ES - Finalmente, acharam que... eu era um visitante. 
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LM - Há mais de dez anos. 

 

ES - Eu visitava todo mundo, visitava o instituto há doze anos  

 

LM- Merece um cartãozinho de identificação. 

 

ES - Professor visitante, quer dizer, ele visita a gente aqui...aí fui contratado como professor 

visitante. Não houve concurso para a área infanto-juvenil.  

 

LM - Não houve? 

 

ES - Não houve concurso, não. Fui contratado como professor visitante porque aí eu já era, 

enfim, digamos mais professor, já dava aulas em diversos cursos, enfim, eu já tinha, eu já 

tinha mestrado. Naquela época poucas pessoas tinham doutorado, na época eram poucas 

pessoas com doutorado. E aí eu fui contratado como professor visitante. E alguma coisa, 

enfim, imagino que seja comigo, acontece que eu não consigo me livrar desses vínculos 

precários. Eu, até hoje, passados, mais, quantos anos, de 87 até agora... 

 

LM - Quinze. 

 

ES - Quinze anos eu continuo como professor visitante. 

 

LM - Você está visitando até agora? 

 

ES - Nunca foi feito concurso, nunca foi feito concurso. De forma que eu nunca pude ser 

efetivado e nunca pude ser demitido porque passado o prazo de professor visitante... eu não 

fiz nada. Eu vinha aqui e cumpria a minha, as minhas tarefas de professor. Ninguém tomou 

a iniciativa de fazer concurso para a área infanto-juvenil. Existiram poucos concursos é 

verdade, mas existiram para outras áreas, mas para a área infanto-juvenil nunca foi feito 

concurso. E também não demitiram de forma que eu, que eu, em termos das leis trabalhistas 

me tornei efetivo. Então, para efeitos trabalhistas, eu não sou visitante mais. Mas para efeito 

da carreira de magistério eu não fui integrado na carreira do magistério, fiquei como professor 

visitante. Agora, agora, agora mesmo. 

 

LM - Agora mesmo. Agora, agora mesmo! 

 

ES - Agora mesmo é que resolveram regularizar a situação que não é só minha, tem, sei lá, 

cinqüenta pessoas nessa categoria na UFRJ, visitantes que visitam eternamente... Até me 

sinto honrado. 

 

LM - É bonito. 

 

ES - É uma categoria interessante, mas em termos práticos é pouco prático.  

 

LM - Eu imagino. 
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ES - Não ascendo na carreira universitária, eu não posso fazer pós-doutorado no exterior... 

você é visitante, já tá visitando, vai visitar o que mais? 

 

LM - Chega, né. 

 

ES - Já tá visitando aqui, não vai visitar mais nada. Então agora, agora vão fazer o 

enquadramento, claro que vai ter uma comissão primeiro e pedem que eu concorde com 

minhas atividades desde de 02 de janeiro de 2002, o que eu também não entendo. 

 

LM - Você tá aqui desde 87. 

 

ES - Eu tô aqui desde 87, pelo menos como professor desde 87, mas enfim, essa é a...  

 

LM - Burocracia. 

 

AL - Mas aí o sr, vai ser efetivado finalmente? 

 

ES - Agora serei efetivado, quer dizer, agora da comissão... 

 

AL – Você só precisava ficar com um ano aqui? 

 

ES - Vou. 

 

AL - Depois de 30? 

 

ES - Essa é a minha história burocrática com a UFRJ, não desisti... 

 

AL – Agora o sr. vai poder visitar fora. 

 

ES - É, quem sabe, agora eu possa visitar fora. E é interessante, talvez, isso que aconteceu 

comigo por azar ou, sei lá, por alguma coisa inexplicável para mim, talvez por uma certa, 

desídia minha mesmo, pode ser uma coisa interessante porque eu como visitante, sempre 

visitei aqui todos os dias e tem tantos professores efetivos no quadro da UFRJ que visitam 

tão raramente a universidade, devia ter só visitante.  

 

LM - Isso nunca vai acabar. 

 

ES - Devia ser só visitante por que aí você só... 

 

LM - É você visitava de fato. 

 

ES - Se parar de visitar, fora.  
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LM - São as mazelas da estabilidade, algumas coisas do serviço público que é muito ruim, 

muito ruim. Mas, engraçado que a gente pode observar pela sua trajetória que isso 

absolutamente não impediu, você de dar aulas, de orientar alunos, de exercer coordenação de 

cursos e... 

 

ES - Só me impediu de ganhar um pouquinho melhor, de ter liberdade de fazer pós-graduação 

no exterior... 

 

LM – Ou seja, você teve que trabalhar para caramba. A gente pode observar, Edson, que 

houve o serviço infanto-juvenil, enfim, o serviço que você criou, ele se solidificou mesmo, 

você foi coordenador do serviço, você foi coordenador de curso de saúde mental intanto-

juvenil. Fale um pouco destas atividades. 

 

ES - É nós criamos, junto com as atividades de criar, quer dizer, eu fui aluno do primeiro 

curso regular de Especialização na área da infância, de psiquiatria infantil. Eu fui aluno do 

primeiro curso com outras pessoas, uma delas estagiária até hoje, que é a professora Áurea, 

indispensável, e depois quando nós criamos o serviço infanto-juvenil nós organizamos o 

primeiro curso, mas amplo de saúde mental, que era infanto-juvenil, com características um 

pouco diferentes incorporando tudo aquilo que eu falei um pouco da influência da psicanálise 

argentina, da psicanálise em extensão, da psicanálise que não era só psicanálise dos 

consultório, era uma psicanálise aplicada em diversas situações, pensar psicanálise com uma 

piadinha que muitos gostam de fazer que é “sempre que se pensa em psicanálise para pobre, 

acaba na pobreza da psicanálise”. Mas nós procuramos vencer esta dicotomia e fazer 

psicanálise boa, alguma coisa, o uso não elitista da psicanálise. E foi isso, paralelamente quer 

dizer, nós formávamos serviços, como estávamos na universidade também formávamos 

pessoas, escrevíamos trabalhos. 

 

LM - Participavam de eventos. 

 

ES - Participávamos de eventos, era obrigação da vida universitária de formação, de pesquisa 

de projetos. 

 

LM - E você tinha serviços desta natureza em outras instituições, Edson? Como é que 

funcionavam estes serviços, se é que existiam em outros lugares? Fale um pouco para a gente. 

 

ES - Bom, aí você tá entrando na grande, em um grande campo, digamos, de serviços para 

área infanto-juvenil. Bom, você pode ir descendo ou subindo na escala conforme você queira, 

saúde no Brasil é uma coisa precária que vem melhorando com uma visão histórica, com 

certeza, vem melhorando, ainda muito precária, mas já foi muito mais. Talvez até o Rio de 

Janeiro sempre foi um pouco privilegiado em relação a isso desde Oswaldo Cruz até a rede 

do tecido capital, mas o Brasil era um terror. O Rio de Janeiro talvez foi um dos lugares que 

paradoxalmente algumas coisas pioraram, mas a saúde em geral no Brasil tem, sede do 

Instituto Oswaldo Cruz talvez uma organização de saúde de maior prestígio do Brasil, 

serviços universitários, vários e tal. Mas aí tem a questão da saúde mental geral que é um 

horror, os manicômios, da reclusão, do abandono, a saúde mental, infanto-juvenil dentro 
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deste contexto era também alguma coisa bastante relegada. Alguns anos o Brasil tinha 

política, a política de saúde mental do Brasil abrangia enfim, tudo que a Organização Mundial 

de Saúde preconizava menos pelo fato de não ter uma política de saúde mental infanto-

juvenil. Isso há pouquíssimo tempo, coisa de cinco anos. Era assim. Então, aqui, no Rio de 

Janeiro, os serviços de saúde mental eram pouquíssimos. Nós tínhamos aqui no Instituto, 

tínhamos no Instituto Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz, o COIJ de lá, um 

outro no Pinel. Além de poucos, concentrados numa área que dá para ir a pé entre Flamengo 

e Botafogo.  

 

LM - É do lado. À cotê mesmo. 

 

ES - Daqui do Pinel dá três minutos, do Instituto Fernandes Figueira, se tiver com disposição, 

dá uma hora e meia, uma hora e meia de caminhada você chega lá. Mas, enfim, então uma 

área que tava muito desassistida, então a formação de pessoal era importante, mas também 

ter uma política de saúde mental. Só agora nos últimos anos temos. O Ministério da Saúde 

começa a formular alguma coisa, o Governo do Estado, do Município, temos a assessoria de 

saúde mental infanto-juvenil, mas é uma coisa muitíssimo recente. Eu peguei uma época que 

abrangeu quase toda a minha vida profissional que isso não existia. Então, nós aqui um pouco 

formamos também estilos, digamos assim, de profissionais de serviços, estilos de trabalho. 

Primeiras influências, é o uso da psicanálise de extensão.  

 

(GRAVAÇÃO INTERROMPIDA) 

 

LM - Voltemos. 

 

ES - Então, aqui nós desenvolvemos estilos de trabalho. O uso de grupos, assistência a 

psicóticos adolescentes, criar cursos de formação, mais recentemente, quatro a cinco anos, 

formamos o primeiro CAPS – Centro de Atenção Psicossocial – para a infância e 

adolescência que é aqui onde vocês estão... 

 

LM - Você que organizou e é o primeiro coordenador, não é? 

 

ES - É, enfim, com outras pessoas sempre um trabalho coletivo 

 

LM - Coletivo, eu sei. 

 

ES - Não é o tipo de trabalho que possa existir sem o esforço coletivo. Eu sempre estive 

envolvido nessas coisas e esse serviço é, digamos, a continuidade daquilo que nós 

começamos na década de 70 incorporando as coisas que tenham a ver com a criação dos 

Centro de Atenção Psicossocial para adultos, isso não repercutiu de imediato para a infância 

e adolescência houve, precisou de uma série de atividades de convencimento, que a gente 

também tinha, se nós não tínhamos hospício para crianças o que era bom nós também não 

tínhamos assistência.  

 

LM - Que era péssimo! 
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ES - Que era péssimo e que as crianças e adolescentes tinham muita relevância 

epidemiológica já demonstrada em outros lugares do mundo que nós tínhamos era 

desassistência, crianças assistidas inadequadamente. Se nós não tínhamos hospício para 

crianças, nós tínhamos crianças institucionalizadas sim, em instituições para deficientes 

mentais, escolas entre aspas, que muitos estavam lá a partir de questões ligadas a um 

sofrimento psíquico e não porque eram débeis e etc. Então, havia uma certa demanda oculta 

e esse sistema de CAPS para criança e adolescente é uma coisa que tem tido repercussão no 

Brasil. Eu tenho, eu tenho participado de formação de outros CAPS, em lugares como 

Maranhão, Mato Grosso, foi um desdobramento interessante. 

 

LM - Você falou aí, tocou no assunto da reforma. De como que mudou, enfim, essa questão 

do atendimento, o questionamento desse próprio ato de internar. Que avaliação você faria, 

Edson, do antes e o depois? Como que você vê esses serviços antes, nos primórdios dele, 

enfim, no nascedouro mesmo e agora já passado um tempo da reforma de que esses conceitos 

já estão solidificados, já estão participando da criação de CAPS infanto-juvenil no Maranhão, 

no Mato Grosso, enfim, qual é a trajetória que você faz aí desses momentos todos. 

 

ES - Eu preferia fazer uma divisão em dois ritmos. Primeiro a reforma antes, depois e agora.  

 

LM - Isso, ótimo! Exatamente isso. 

 

ES - E depois a história dos serviços infanto-juvenis porque eu acho que os serviços infanto-

juvenis não foram centrais nunca na questão da reforma porque a reforma evidentemente 

pegou o problema dos excluídos, dos confinados, da ruptura com o hospício. Esse foi o fulcro 

da reforma, a grande influência no Brasil, veio logicamente da Itália e esse foi o fulcro da 

reforma. Então a questão da infância e da adolescência não estava aí, não estava aí dentro 

disso. Ela foi um acréscimo, digamos, posterior da qual eu sinto ter participado, colocar um 

pouco, até de ser um apêndice em congressos, em encontros nacionais até, enfim, ser um 

pouco mais falado hoje, ter encontros só para tratar de saúde mental de crianças e 

adolescentes. Foi um longo percurso que me dá um pouco, sentido assim, paradoxalmente eu 

fui sempre muito mais pessimista do que sou hoje porque eu acho que com a idade você 

começa a ter uma perspectiva histórica das coisas, tá ruim, então “tá ruim, está péssimo, mas 

você conheceu como era antes?”  

 

LM - Era muito pior. 

 

ES - Então isso dá uma certa dimensão interessante das coisas.  

 

LM - Um certo consolo. 

 

ES - E eu vejo, tem encontros, discussões de serviços da área infanto-juvenil para falar de 

suas mazelas, e as mazelas existem, é um grande avanço porque antes não tinha encontro, 

não tinha nada, não tinha política, então, as mazelas nem sequer apareciam era assim mesmo, 

era naturalizado.  
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LM - Era uma coisa maior. 

 

ES - Contra a reforma de uma maneira geral, quer dizer, dividir assim antes, depois e agora 

porque eu acho que nós tivemos, enfim, um grande avanço no Brasil, não sei, e isso tanto 

vale para o Brasil quanto para a Itália, falar do Brasil, não falar da Itália que é um país, mas 

mesmo assim, muito diferente o que acontece em um lugar ou outro na Itália e no Brasil eu 

imagino que é a mesma coisa. Devem ter lugares horrorosos ainda no Brasil e outros centros 

que as coisas mudaram. E o próprio fato das pessoas que eram os subversivos da época, 

chegaram aos postos, ao controle da política de saúde mental no Brasil. As pessoas que eram, 

participavam de encontros subversivos da reforma psiquiátrica, hoje são todos, são todos 

dirigentes da saúde mental no Brasil, os pensadores da saúde mental. Há hoje um 

deslocamento grande aí, houve um progresso grande. Claro que as questões de saúde mental 

são questões ligadas a estrutura da sociedade, questão da exclusão, são questões que não se 

reformam por meios técnicos, enfim, políticos, sempre sobra uma questão da loucura aí, que 

é alguma coisa ainda inassimilável que eu acho muito difícil de se dar conta e sempre voltam 

problemas graves. Mas, enfim, acho que houve bastante progresso em relação aos cuidados 

de saúde mental, pelo menos é o que se pensa o agora, porque que eu dividi em agora, porque 

eu acho que há uma maré de contra reforma. É claro que, na Itália inclusive, não sei como 

que ficou, mas até pouco tempo estava se discutindo a reforma, a revogação da lei Basaglia. 

 

LM - Isso, ouvi falar. 

 

ES - Estava se discutindo seriamente, o governo Berlusconi enfim, é semi fascista e no Brasil, 

quer dizer, acho que há esse movimento contra reforma que é um movimento que aparece 

sobre a forma de remedicalização, ou seja, aquilo que existia no hospício era um horror, claro, 

nós não queremos aquilo, queremos hospitais modernos, com remédios modernos, 

internações modernas, diagnósticos com aparelho de precisão, claro, porque sabe-se que a 

questão da loucura é uma questão de doenças genéticas. Então, vamos descobrir isso tudo, 

encontrar os remédios certos, diagnósticos certos para fazer alguma coisa bem feita, bem 

feita.  

 

LM - Um remédio bem aplicado. 

 

ES - Tem que saber, pesquisar isso, tudo isso se encontra num discurso biologizante sobre a 

doença mental, e as pessoas acreditam cada vez tão mais convencidas que a questão bio-

psico-social acabou. Psicossocial fora, é bio.  

 

LM - É bio. 

 

ES - É Bio mesmo. Então, a gente deixa umas tolices aí para ajeitar as coisas 

psicossocialmente, mas o sério mesmo, nem precisa, é o enfoque biológico nisso. Sobre esse 

paradigma acho que é certamente correlato a grande influência americana no mundo, que tem 

uma das piores psiquiatrias do mundo.  
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LM - Do mundo. 

 

ES - E, no entanto, coloca residente hoje em dia você pergunta é todo orientado pela 

psiquiatria americana, que é uma porcaria. A reforma psiquiátrica, vocês sabem, do Ronald 

Reagan foi botar pessoas para a rua. Deixar virar mendigos.  

 

LM - Ao relento. 

 

ES - Essa foi a grande reforma psiquiátrica americana e continua a mesma porcaria. Mas, 

esse agora, claro que isso é um jogo, claro que as questões da reforma não desapareceram, 

mas acho que nós estamos com a maré montante da contra reforma sobre esse signo do 

tratamento cientificamente, que é um pouco uma desculpa antiga também os psiquiatras do 

fim do século XIX e início do século XX eram grandes cientistas. Tudo estava no cérebro 

quando descobriram a causa da paralisia geral ancefilítica que era um treponema portanto era 

um microorganismo, a partir daí descobriram a doença mental, só falta descobrir das outras, 

já tá tudo descortinado agora, é um pouco a genética, o gen tal, alelo tal nós vamos descobrir 

é questão de tempo, enfim, enquanto isso deixa esse pessoal se divertindo fazendo alguma 

coisa. A minha visão é que não é bem assim, a questão da loucura é muito mais complexa do 

que isso. 

 

LM - Interessante essa sua fala porque na semana passada, nós tivemos um debate na Fiocruz 

com a Jane Russo e ela falou um pouco desatas questões de medicação excessiva de que, 

enfim, não falou propriamente sobre isso... 

 

ES - Deu boas contribuições ela. Ela é professora aqui que deu boas contribuições para a 

minha tese, algumas vezes, sócio antropológicas ela me deu... 

 

LM - Bom, então, já que você falou essa questão do que você pensa por isso da contra 

reforma, o que você acha da lei então, do Paulo Delgado, que finalmente, depois de tantos 

anos, dez anos, sei lá quanto tempo, você acha que surtiu algum efeito, você acha que... 

 

ES - Bom a lei efetiva já saiu, a lei Paulo Delgado ficou com o nome mas já saiu muito 

atenuada, figuras poderosas...essas coisas do Brasil, não só do Brasil, por exemplo, políticos 

importantes no Brasil que ganham dinheiro com hospício, quer dizer, uma coisa 

economicamente, é até vergonhoso, devia ser um mal do capitalismo, não, o capitalismo, o 

capitalista sério não vai se preocupar... Mas são pessoas poderosas no Congresso Nacional  

que ganham dinheiro confinando pessoas, enfim, não são nem médicos alguns, outros são, 

enfim, que fizeram um lobby importante e travaram a reforma e quando ela saiu.  

 

LM - Saiu isso que tá aí. 

 

ES - Mas de qualquer maneira, de qualquer maneira muito tempo alguns anos já, o pessoal 

oriundo do movimento da reforma está inserido na cúpula do Ministério da Saúde, EM 

secretarias de saúde pelo Brasil. Eu acho que, não sei se a lei Delgado em si teve um efeito, 

mas, houve um efeito de melhoria das condições psiquiátricas no Brasil. Obviamente esse 



                                                                                     

33 

 

efeito também da assistência psiquiátrica no Brasil ia ser feito também relativo no sentido da 

implicação das condições sociais gerais da população e daquele que é psicótico, louco, teve 

algum, padece de sofrimento mental qualquer, sério, porque a pobreza, a exclusão e tal não 

é apanágio dos loucos no Brasil. Os efeitos de alguma coisa assim são difíceis de sentir 

porque a população toda passa por condições tão adversas que esses que passam por uma 

adversidade ainda maior também está um pouco no bojo da população. Grave problema do 

desemprego, da marginalização, da exclusão que não atinge só o louco. Eu tive uma 

experiência interessante sobre isso, de passar uns tempos em Bologna, na Itália, que é, não 

sei se é, isso foi no início da década de 90 é, que é uma das regiões mais avançadas, sempre 

foi desde, enfim, principalmente depois da Segunda guerra, socialmente no mundo. É uma 

região rica e que cuja riqueza se distribuiu razoavelmente, ou seja, os mecanismos de 

proteção social eram, devem ter sofrido bastante no governo Berlusconi etc mas, 

neoliberalismo, mas é uma região que foi governada desde a Segunda guerra mundial até 

recentemente pelos comunistas, então a questão do bem estar social daquela região da Emilia 

Remagna, onde está situada Bologna é muito boa. Comparada com o resto do mundo é muito 

boa. Então, o que que eu vi lá: aprendi alguma coisa de psicopatologia, de psicanálise, de 

estratégias de cuidado, não. Mas eu vi como que a questão do bem estar social levada a sério 

repercutia extremamente, favoravelmente para os pacientes. Claro que isto não é uma simples 

coincidência, não estou querendo ser mecanicista porque existe outras regiões na Itália 

também desenvolvidas em que essa preocupação com uma certa justiça social, cuidado com 

o bem estar social não é tão desenvolvida e a reforma, e os cuidados com os pacientes não 

são tão bons. Lá havia essa implicação entre movimento comunista, as preocupações sociais 

e o bem estar social e as condições econômicas para proporcionar o bem estar social a essa 

população. Eu acho que isso não é muito mecânico assim, mas eu aprendi que não se pode 

desligar isso, não se pode simplificar essas condições sociais. Então o Brasil vai sempre 

encontrar limites sérios para cuidar daqueles com sofrimento psíquico relevante nos entraves 

sociais, o que não é uma desculpa para a gente “bom, deixa para lá, quando melhorar tudo a 

gente cuida desse pessoal”. Não é assim, mas claro que isso tem um entrave aí. 

 

LM - Até porque a tendência se você não cuidar nunca é piorar cada vez mais devido a esses 

problemas sociais e econômicos. 

 

ES - Com certeza. Então eu acho que provavelmente as condições de atendimento dos 

pacientes ainda não é nada boa. Mas aquela questão, uma visão histórica, quem viveu 

mergulhado nisso como eu vivi nos últimos trinta anos, praticamente nos últimos trinta anos 

da minha vida, isso significa a maior parte da minha vida, dá para sentir, quer dizer, alguma 

coisa melhor. Agora com, mais recentemente com essa questão da remedicalização da doença 

mental. 

 

LM - E Edson, o que que você acha dos CAPS e dos NAPS? Você acha que eles conseguem 

cumprir aquele papel assim mais alternativo ao tratamento, alternativo no sentido do que eu 

tô chamando de que você não pega e interna. Você tem alguma avaliação sobre isso, você 

acompanha esse tipo de trabalho, agora eu tô falando não só do infanto-juvenil, se você 

conhece de um modo geral. 
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ES - Pois é, eu acho que sou um pouco incapaz de fazer essa avaliação para os adultos. Eu 

tenho me dedicado muito a pensar as coisas da área infanto-juvenil. Seria um pouco do que 

ouvi falar é, enfim, ouvi falar que não. Que os CAPS não cumprem esses papéis, ficam 

superlotados, não recebem recursos suficientes, tem as coisas estruturais que eu já disse, quer 

dizer, a questão da loucura é uma questão que está enraizada, na capacidade, digamos, da 

sociedade de excluir, de não querer o diferente, de precisar para se identificar de estando do 

lado certo, então são questões difíceis de você mexer mesmo nas melhores circunstâncias e 

as circunstâncias não são as melhores. Mas, enfim, quem viu aquele horror do hospício, quem 

viu as pessoas nuas, abandonadas, vivendo uma vida degradante... 

 

Fita 2 – Lado B 

 

ES - Quem viu as condições precárias do hospício considera um pouco menos severidade, as 

precariedades atuais da saúde mental. No campo infanto-juvenil um pouco a mesma coisa, 

quer dizer, agora que está começando a surgir como um campo. Nem um campo era, eram 

coisas isoladas, nós trabalhamos aqui isolados muitos anos atrás, agora que se discute, agora 

se discute que pessoas que trabalham com crianças e adolescentes fazem periodicamente 

reuniões, no Estado do Rio um fórum de saúde mental infanto-juvenil só. Vários municípios 

são pressionados em cima do movimento para fazer CAPS, estamos muito no começo. O 

estado do Rio tem apenas cinco CAPS infanto-juvenil, três dos quais na cidade do Rio de 

Janeiro e dois outros em duas cidades gêmeas do sul fluminense que é Barra Mansa e Volta 

Redonda e mais nada. E três aqui. 

 

LM - E mais no Norte. 

 

ES - Não. Não temos nenhum no Norte e nem baixada fluminense. Nós recebemos pacientes 

aqui de São Gonçalo toda hora, de Caxias toda hora, de Nova Iguaçu toda hora, e nós agora 

estamos começando a empurrar isso, a questionar isso, porque recebemos e atendemos. 

Primeiro é um esforço enorme da família trazê-lo aqui e manter uma pessoa no CAPS sendo 

que uma criança e um adolescente não podem vir sozinho. Os adolescentes às vezes sim, 

quando estão em condições melhor e a criança quase nunca, enfim, a resistência até para o 

transporte gratuito são enormes. As empresas colocam dificuldades, as leis não pegam, são 

contestadas juridicialmente, enfim, tem que se apelar para a criatividade, o jeitinho brasileiro, 

as pessoas arranjam camisas de colégio entram como estando no colégio, mas enfim, então 

o município com um milhão de habitantes, com oitocentos mil habitantes como o caso de 

Caxias, Nova Iguaçu, de São Gonçalo, são municípios gigantescos em termos de habitação, 

não tem um CAPS infanto-juvenil, pouquíssimos profissionais. Então, estamos começando, 

mas já temos algumas dezenas de CAPS no Brasil. Não tinha nenhum há cinco anos, nenhum. 

Eu já fui a lugares como Imperatriz, no Maranhão, lá na fronteira dos três estados, longe de 

qualquer coisa, Maranhão, Pará e Tocantins e o pessoal lá, fui dar um curso de saúde mental 

de criança e adolescente, e o pessoal lá tá tentando montar um CAPS, tem um governo lá, 

também, municipal, mas sensível a isso, do PT e tal, me parece que talvez possa até sair. 

Cuiabá ajudei a montar um CAPS. Mas já fui a Moçambique também, e você aí começa a 

relativizar as coisas também e quando você chega na África aí.  
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LM - Poxa até que a gente não tá tão ruim assim. 

 

ES - Não, até. 

 

LM - Mas também comparar a África, poxa. 

 

ES - Moçambique é um dos países mais pobres do mundo. Quantos psiquiatras, não tô 

falando psiquiatra infantil não, quantos psiquiatras tem em Moçambique, que tem 17 milhões 

de habitantes, nenhum.  

 

LM - Não há nenhum? 

 

ES - Não há nenhum psiquiatra moçambicano. Algumas entidades internacionais mandaram 

temporariamente alguns psiquiatras para lá, entendeu, que ficam lá uns tempos, que não sei 

se se fixariam lá e tal, não tem nenhum. 

 

LM - 17 milhões de habitantes?   

 

ES - Bom, lá os maiores índices de mortalidade por AIDS do mundo, então falar de saúde 

mental já é, as pessoas, então sempre tem uma coisa pior.  

 

LM - Olhando para trás é que a gente vê que tá pior. 

 

ES - Mas então, eu vejo nesse sentido com otimismo o crescimento da visibilidade dos 

cuidados de saúde mental infanto-juvenis no Brasil. Logicamente muito, muito, muito longe 

do que deveria e até do que poderia ser. Há muito desperdício de recursos, há muito recursos 

mal empregados, porcarias que a gente vê a toda hora, por exemplo, nós temos um rapaz do 

COIJ já é um rapaz, deve estar circulando por aí, se vocês derem uma volta vão até conhecê-

lo pessoalmente. Esteve um ano internado, ele está há dois anos aqui sem se internar, mas 

antes de vir para aqui passou um ano internado, com quinze anos, um ano todo internado. 

 

AL - Internado onde? 

 

ES - Internado numa clínica, parece-me que a Saint Roman. Porque a família não tinha 

recursos, não recursos só materiais, mas principalmente recursos, ninguém ajudava essa 

família a cuidar desse garoto que era psicótico, era um cheque em branco para a clínica, 

enfim, falta de recursos emocionais e estratégicos da família que não pode ser culpabilizada 

por isso, ela precisava ter, ser ajudada nisso, enfim, o negócio da saúde mental fizeram com 

que esse rapaz ficasse um ano internado. Ele é grave, é. Mas ele está dois anos, nos dá 

problemas às vezes, mas está dois anos tendo uma vida, enfim, tem o sofrimento dele, mas 

ele existe como pessoa ele pode, enfim, tentar namorar alguém, sair por aí, ir para a casa, 

circular fazer seu lanche num McDonalds, to falando isso por que ele gosta, não é, quando 

arruma dinheiro. E passou um ano preso, confinado, aos quinze anos, então, esse caso é um 

caso paradigmático. O juiz Siro Darlan que fazia, faz ainda, rondas nos lugares onde tem 

menores internados ele tem a idéia de tirar, todo menor não deve ficar em instituição. Alguns 
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casos isso é impossível, mas como idéia geral é excelente, então ele vai lá vê esse garoto lá 

há um ano internado me telefona, se ele aceita ele aí, nós aceitamos, bom vamos ver o que 

que é... 

 

LM - E foi assim que ele chegou aqui? Olha que interessante. 

 

ES - Foi assim que ele chegou aqui. O Ciro Darlan deu alta para ele. Mas também precisa ter 

serviços organizados. Se desse alta e entregasse ele a família, “olha um absurdo ele está aqui. 

Vocês levem para casa e cuidem dele”, pô, é uma violência com a família, é uma violência 

com a família, até a família em termos de recursos materiais é uma família pobre, mas não é 

uma família miserável como nós temos às vezes. Miseráveis nem chegam aqui porque são 

tão miseráveis que não podem pagar, não tem recurso. Bom isso é coisa do Brasil nós temos 

os pobres, os miseráveis, região. O que nós cuidamos aqui são pobres. E esse garoto tá aqui, 

agora está numa fase mais difícil, mas nós tentamos lidar com isso mesmo que ele possa vir 

a ser internado nós vamos monitorá-los que ele passe três dias, um dia, uma semana 

internado, mas um ano? Não há justificativa nenhuma para isso, no caso dele então, muito 

menos e pouquíssimos casos existem que aja justificativa para isso. Esse é um caso 

paradigmático, mas não é um caso único, exclusivo, nós temos inúmeras pessoas aqui, que 

com certeza depois que nós abrimos o serviço não foram internados, mas que, com certeza, 

seriam internados.  

 

LM - Em outro momento seria. 

 

ES - Se não tivéssemos esse recurso aqui. 

 

LM - Só de curiosidade, ele foi internado por que? 

 

ES - Porque ele abriu um surto psicótico, tinha lá as alucinações, o delírio dele, às vezes se 

tornava agressivo com a família de quebrar coisas, ou ameaçar, cuidados de saúde mental, o 

que que tinha, não tem que internar. E aí, uma vez internado como desinternar, a família não 

tinha suporte para desinterná-lo, a clínica estava satisfeita com a situação não fazia nenhum 

trabalho de reabilitação. Tomava o remédio para ficar calminho na clínica e ficou lá, vivendo 

lá. Um ano! 

 

AL - Eu tenho uma curiosidade, os outros, mas que a gente na entrevista falava muito de 

trazer a cidadania às pessoas. Tem alguma preocupação assim com as crianças, de já ir 

preparando, fazer algum trabalho, fazer tipo assembléias vários fazer com que eles discutam 

casos, que eles decidam uma coisa ou outra aqui? 

 

ES - Há com certeza. Eu não sei se chamaria isso de cidadania é um bom nome, mas acho 

que a coisa ultrapassa a idéia da cidadania. Cidadania é algo super interessante, mas existem, 

digamos, antes talvez de caçar a cidadania essas pessoas tem caçado o próprio direito a 

subjetividade, o próprio direito a poder pensar.  

 

LM - Livremente. De poder ser diferente. 
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ES - A poder ser diferente, quer dizer, eu não sou daqueles que acham que a loucura é bonito, 

que as pessoas são aqueles que são a vanguarda da humanidade, os loucos, isso para mim 

não é bem assim. São pessoas que sofrem muito mas que as coisas que eles dizem, e pensam 

e tal tem que ser ouvidas por mais estranho que pareça. Eles têm o direito de tentar uma 

articulação própria, ao mesmo tempo, eles possam ler liames, laços sociais e ao mesmo tempo 

possam ter a originalidade deles. Isso é muito difícil, isso é muito difícil, então isso vai além 

da questão da cidadania. Claro que a cidadania tem que ser protegida porque em cima da 

discriminação da diferença se montou um sistema de exclusão mesmo, de cassação da 

cidadania. Mas eu acho que a coisa é mais complexa infelizmente do que só resgatar direitos 

sociais. Isso é uma polêmica que nós não vamos entrar aqui dentro no campo da reforma. 

Existe os reformadores, digamos, cidadania e os reformadores que têm subjetivíacos, sei lá, 

vamos dizer isso, mas, então, aqueles que pensam sobretudo é um resgate de cidadania, que 

acham que a psicanálise é mais uma bobagem burguesa. No Brasil até que tem umas certas 

alianças. Mas na Itália, por exemplo, isso é dividido conceitualmente.  

 

LM - Diálogo não funciona. 

 

ES - Psicanalista é coisa de burguês, não vem encher o nosso saco com isso. Aqui se resgata 

a cidadania, promove a reintegração, dá meios para que as pessoas possam se subsistir 

decentemente, constroem cooperativas e não é que isso seja ruim, mas é que a questão para 

mim é mais complexa, é mais complexo do que isso. Então é claro que a gente tem toda essa 

preocupação de sermos menos o possível diretivos, agora isso também não pode se 

transformar, não pode se transformar numa fantasia de autonomia que as pessoas não têm, 

elas precisam muitas vezes de serem protegidas. No caso da criança e adolescente ainda tem 

esse duplo estatuto, de crianças e adolescentes que são menores apesar de serem sujeitos de 

direitos hoje, inclusive perante a lei depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas 

eles têm uma dependência, uma dependência própria da idade, mas uma dependência 

acrescida, em muitos casos grave dependência, não se pode pensar dar autonomia a uma 

criança de dois anos. E muitas pessoas apesar de mais velhas funcionam um pouco como 

uma criança de dois anos. Agora, criança de dois anos já um sujeito, alguma autonomia ele 

tem direito a ter. O problema é medir isso e discutir isso a cada momento. É um trabalho 

difícil. Erramos muitas vezes. Mas o fato das pessoas irem e virem, não estarem confinadas 

aqui é muito importante. O fato das famílias poderem estar aqui e nos questionar é muito 

importante, temos conflitos às vezes. O fato de nós não termos, é paradoxal isso, mas o fato 

de nós não termos um corpo institucional estável, ou seja, temos estudantes, temos 

estagiários, não somos um corpo fechado aqui de pessoas, é importante também, as pessoas 

vem questionando coisas porque são jovens, são questionadores, entendeu? Então essa 

abertura do serviço, tanto a abertura de não confinamento dos pacientes, como abertura de 

uma certa circulação na equipe é uma coisa que eu acho boa que nós temos aqui, isso também 

um pouco porque é uma universidade. Não é tão fácil fazer isso fora da universidade. Então 

nós temos enfim assembléias, ninguém aqui é obrigado a fazer, tem pessoas que ficam 

circulando aqui, são chamados para fazer alguma coisa, mas vem aqui, querem ficar aqui, 

circulando. Esse rapaz mesmo que eu falei atualmente ele participa de uma atividade que ele 

é especialista, ele tem uma capacidade extraordinária de fazer trabalhos em computador. Não 
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é verdade isso. Isso é fantasia dele. Mas a gente aceita que ele vá para o computador, ele tem 

dificuldade, mas digita algumas coisas, participa de nossas tarefas, nós temos um jornal às 

vezes participa da feitura do jornal, mas tem um contraponto um pouco grandioso a 

dificuldade dele que ele enfrenta fácil. Nós tentamos isso porque isso faz ele vir, faz ele se 

sentir um pouco.  

 

LM - Presente. Parte daqui. 

 

ES - É e nós tivemos que respeitar isso. Esse foi o último número.  

 

LM - Jornal da Amizade? Podemos levar esse?  

 

ES - Podem, depois eu arranjo outro, porque umas coisas que funcionam um pouco frouxas, 

às vezes eu não recebo o número, eu tenho que sair atrás. Evidentemente isso é um trabalho 

coletivo. Não sou eu que faço esse jornal. 

 

LM - É, eu sei. É a equipe daqui que faz o jornal auxiliado pelas pessoas que por aqui passam? 

 

ES – Olha, esse jornal aí é mais jornal dos pacientes. Aqui nós agenciamos, demos acesso 

aos computadores, enfim, puxamos a coisa, mas o conteúdo é todo de, é todo da, essa equipe 

aqui da confecção, da produção de matéria dessa é da equipe técnica. Aqui mesmo temos 

dois pacientes daqui que são pacientes mais, que estão bem.  

 

LM - Interessante isso. 

 

ES - Mas todos aqui são pacientes. 

 

AL – É mensal o jornalzinho? 

 

ES – Ele tem saído bimensalmente. Não tem uma periodicidade assim tão boa. Às vezes 

escorrega... 

 

LM – Interessante. E terapêutico também isso, né? É legal você se vê refletido em uma coisa 

que você ajudou a fazer. Para eles isso deve ser muito bom.  

 

AL - As matérias assinadas. 

 

ES – Tem entrevistas aqui, vocês vão ver eles entrevistando um paciente adulto no pátio... 

 

LM – Interessante. Diálogo daqui com ali. Legal, Edson. Muito bacana. 

 

ES – E temos um poeta mesmo como o Marco Antônio que faz isso aqui... casamento. 

 

LM – Casamento. “Te fiz moradia para aproveitar aluguel barato, sem contrato no papel mais 

fácil calote e chapéu de galho”. Marco Antônio Lopes, ele é paciente. 
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ES – Marco Antônio ele está muito bem na escola, um cara inteligente, ele adora o Renato 

Russo. Nós compartilhamos, empresta alguma coisa para ele do Renato Russo e ele teve uma 

crise, esse é um que com certeza na ausência de um dispositivo deste ele estaria internado. 

Teriam internado. Não sei se ele estaria. Não foi internado, ele nunca foi internado apesar de 

ter tido uma crise grave, no sentido de, levado a um serviço de pronto atendimento destes da 

Prefeitura seria encaminhado a uma internação. 

 

LM – Mas a família trouxe diretamente para cá, foi isso?  

 

ES – Não lembro exatamente como ele entrou. Eu acho que ele veio a partir de uma passagem 

por uma, por uma, por um serviço de emergência que já tinha conhecimento da existência 

desse serviço aqui. 

 

LM - E alguém indicou. 

 

ES - E aí ele veio para cá. Não lembro exatamente dele aqui. 

 

AL - Ele também faz quadrinhos. 

 

ES - É. Isso aqui é dele.  

 

LM - Edson, me diga uma coisa, você participou, a gente viu no teu currículo que você 

participou de um monte de congressos, congressos. 

 

ES - Você disse muito bem, participei porque eu agora não tenho paciência mais em 

participar. A não ser que seja numa praia, numa festinha... 

 

LM - Maceió, alguma coisa assim, mas assim mesmo antes quando você não achava essa 

coisa tão chata. 

 

ES - Eu não achava chato por questões científicas não. Eu achava não chato porque 

evidentemente era uma festa. Eu era jovem e era uma festa. Mas sempre foi um pouco chato. 

 

LM - Mas assim, você faria uma avaliação desses congressos que você participou para a 

gente. Eu não vou detalhar um por um porque são muitos, mas tem algum que você lembra... 

 

ES - Tem uma certa época da minha vida eu ia a todos os congressos brasileiros.  

 

LM - Isso foi bom, foi mais ou menos, não foi tão bom assim, você acha que isso foi bacana 

na sua formação e aqui para você, não. 

 

ES - Acho que foi irrelevante.  

 

LM - Foi irrelevante. Tá. 
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ES - Foi irrelevante, isso. A única relevância talvez seja o contato, você conhecer pessoas. 

Congressos são eventos chatos, com objetivos limitados de prestígio ou de...cada dia mais 

patrocinados por laboratórios. 

 

LM - É na sua área com certeza. 

 

ES - De congresso, nesse sentido sempre foi aquela história de não gostar dos clubes que me 

aceitam como sócio. Até no primeiro congresso que eu fui apresentar trabalho teve, se você 

quiser, uma questão anedótica. Não é relevante em termos científicos nenhum, mas eu, 

estrutura rígida do congresso, nós fomos levar um trabalho aqui que se eu não me engano era 

“A cura mínima na assistência a adolescente”, que era aquela época da efervescência, usar a 

psicanálise em extensão no contexto de atendimento de adolescentes, nós estávamos 

construindo serviço de atendimento de adolescente. Foi uma turma daqui levar isso a um 

congresso em Camburiú, Santa Catarina e aí, na década de 70.  

 

LM - 78! 

 

ES - Aí, por motivos não científicos, por motivos completamente idiossincrásicos, a pessoa 

que tava presidindo a mesa, psiquiatra, sério, mas por coisa idiossincrásica. Não tem nenhum 

motivo, nem pessoal e nem científico, ele falou “você tem dez minutos para apresentar o 

trabalho. Era uma norma, “talvez eu precise passar um pouquinho” “meu filho em dez 

minutos se casa, se separa, se mata você tem dez minutos para apresentar o trabalho”. Aí 

comecei apresentar o trabalho e aí encerrou e um monte de gente querendo fazer pergunta, 

“está encerrado o trabalho, não tem perguntas. Próximo”. Aí o pessoal começou a protestar, 

da platéia, enfim, acabou o cara abandonando a mesa. 

 

LM - Que bom. 

 

ES - Foi a direção do congresso, duas horas depois veio outro presidente que era meu amigo 

e aí continuamos discutindo a coisa durante meia hora e tal. Mais, entendeu, foi uma coisa 

puramente anedótica, não houve revolução nenhuma.  

 

LM - Por conta disso. 

 

ES - Nada, nada. Eu não queria supervalorizar uma coisa. Para mim foi interessante e tal 

porque eu queria muito apresentar aquilo que era nossa experiência e tal. 

 

LM - Mais que coisa mais absurda. Em dez minutos. 

 

ES – É, mas enfim, os congressos estão ficando cada vez pior. Agora você nem fala mais, 

são posters. Se você quiser apresentar alguma coisa no congresso mande um pôster. E fique 

lá em pé do lado se alguém perguntar você fala, se não, você não fala nada. Tem que fazer 

um posters com luzinha, com letreiros. 
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LM - Para chamar a atenção. Venham ver o meu pôster. 

 

ES - Vendo Prozac, tá ficando assim as coisas no congresso, eu não acho interessante, fora a 

parte social, eu não acho muito interessante. Eu acho interessante o trabalho do dia a dia, as 

pequenas reuniões, enfim, os encontros menores, as pessoas tão interessadas em determinado 

tema, talvez isso funcione mais. Grandes congressos pelo menos, psiquiatria brasileiro. 

 

LM - Não é o fórum, não é o espaço. E, me diga uma coisa Edson, a gente viu no seu currículo 

sobre aquele projeto, Projeto Brinca? 

 

ES - Brincar. Esse talvez seja o meu principal orgulho. 

 

LM -Eu queria que você falasse um pouco mais da sua atividade de pesquisa que a gente viu 

que você foi coordenador de várias pesquisas, na construção de indicadores, enfim, mas me 

pareceu que o Projeto Brincar é bacana, então fala para gente dele. 

 

ES - Esse é uma das coisas que eu muito me orgulho porque é uma das coisas, uma idéia 

simplérrima, uma execução mais simples ainda e que, no entanto, me descortinou, assim, um 

mundo de que eu não conhecia e que eu acho muito interessante até hoje. Apesar de hoje não 

estar mais na prática desse projeto. Mas no final da década de 80, um dia nós, não sei porque 

exatamente, mas nós nos demos conta assim... Que “bom aqui tem um monte de gente 

internada”, eu sei porque depois eu vou explicar. As pessoas tem filhos, tem netos, tem 

sobrinhos e a gente assistia a seguinte cena. Era proibido entrar criança no hospital. Entrar, 

mas as pessoas vinham visitar, e você imagina, a mãe está internada, o filho fica com a avó, 

não, e é mais grave ainda, quer dizer, não pode ver o filho, mas além disso o filho fica com 

a avó porque a mãe está internada. A avó precisa vir ver a mãe e vai deixar aquela criança 

onde, com quem, porque já está com ela. Se ela vem com a criança a criança não pode entrar, 

se ela fica com a criança ela não pode vir.  

 

LM - Gente que loucura. 

 

ES - Às vezes vinha e ficava a criança aqui de fora do portão separado pela grade do portão 

e as mães podiam se aproximar e tocar o filho às vezes pela grade. Alguns porteiros, 

contrariando ordens expressas porque era perigosíssimo a criança entrar no hospital você 

imagina o que poderia acontecer, 

 

LM - Nada! 

 

ES - Nunca aconteceu nada, mas no imaginário na questão do louco e aí, diga-se de passagem, 

o preconceito contra o louco é mais interno aos hospitais do que.  

 

LM - Do que externo. 

 

ES - Do que externo, é pior ainda dentro, existe fora também. Então tinha uma faixa amarela 

pintada no chão que era onde tinha o quebra-mola e os porteiros mais humanitários deixavam 
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as crianças virem até aquela faixa amarela se encontrarem com as mães. Então vendo aquela 

cena, nós um dia nós tocamos daquilo acontecia muito tempo aquela coisa. Um dia você olha 

e. 

 

LM - Aquilo te toca 

 

ES – Por que isso? Porque isso? O cara tá preso, um criminoso, mais perigoso tá preso em 

Bangu I, tem direito a visita dos filhos um dia, vai lá visita. Aqui não!  

 

LM - Por que não? 

 

ES - Porque evidentemente era perigosíssimo, ninguém sabia porque era perigosíssimo, mas 

era perigosíssimo e isso, e depois podíamos ser processados se deixa uma criança e acontece, 

é estrangulada imediatamente assim que entra vai ser processado o diretor, vai ser processado 

se entra aqui.  

 

(risos) 

 

LM - Oh! Meu Deus! 

 

ES - Você imagina a burrice disso: a mãe, digamos, ou o pai tinha um surto psicótico em casa 

agudo não tratava, a criança tava lá dormindo e comendo coisa ninguém se preocupava com 

isso. Agora vem para o hospital e é tratado aí é perigoso.  

 

LM - Como é que pode? 

 

ES - Se era perigoso então muito mais perigoso teria sido em casa. Bom, aí a nossa proposta 

foi a seguinte, só tem visita mesmo aqui em grande número no fim de semana. Porque as 

pessoas trabalham duro, são pobres não podem ir, enfim, vir aqui, então vinha no fim de 

semana. E um trabalho desse porte tem que ser feito no fim de semana, que era também outro 

empecilho que ninguém quer vir ao fim de semana no hospício. Já é um pouco de falta de 

sanidade mental você vir fim de semana no hospício.  

 

LM - Segunda a Sexta ainda vai. 

 

ES - Então um grupo desses resolveu fazer uma coisa simples, começar a anunciar que as 

crianças podiam entrar no hospital no domingo no horário de visita e que existiam 

brincadeiras para essas crianças aqui. Existia uma equipe para recebê-los e brincadeiras. E 

isso foi uma coisa fabulosa. Fabulosa assim, nunca me deu dinheiro nem grande prestígio.  

 

LM - Deu gratificação pessoal. 

 

ES - No máximo um prêmio.  

 

LM - Da fundação Abrinq. 
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ES - Nacional em 94, enfim, mas em termos de satisfação foi emocionante vê esses encontros, 

tem até gravados, encontros de mães com filhos. 

 

AL - As mães participavam das brincadeiras? 

 

ES - Às vezes participavam, mas às vezes ficavam olhando os filhos brincarem. Também não 

é muito comum fora do hospital as mães participarem sempre das brincadeiras com os filhos, 

algumas participam outras não conseguem. Mas isso mudava a dinâmica, eu tenho um vídeo 

que mostra a dinâmica do pátio sem o Brincar e do pátio com o Brincar. O contraste. 

 

LM - O antes e o depois. 

 

ES - O antes e o depois. A criança, antes de ser a beneficiada ela era o agente de provocar a 

transformação a presença da criança, porque a criança claro às vezes chega assim vê um 

sujeito meio esquisito e o adulto fica o tempo todo com aquela idéia que é esquisito e tal. A 

criança, cinco minutos depois jogava uma bola, tinha bolinha de gude, esqueciam daquilo, 

chutam em cima do paciente “devolve a bola aí e tal”. Aí o paciente devolve para ele, aí ele 

chuta de novo. 

 

LM - Aí o diálogo se faz. 

 

AL – Deu uma vida. 

 

ES - Mudou muito, mudou muito deu uma vida nova. Infelizmente não conseguimos vender 

muito essa idéia porque, não sei, tantos problemas dos hospitais psiquiátricos e isso não 

prosperou tanto. Nós fizemos uma, teve uma repercussão no Fernandes Figueira, do Oswaldo 

Cruz, porque a minha mulher trabalhava lá e a psiquiatra era psiquiatra infantil resolveu fazer 

uma espécie de projeto Brincar mas com outra dimensão por que lá é mais necessário ainda 

o Brincar porque lá são crianças internadas, não por motivos de saúde mental mas por 

diversos motivos, então lá se desenvolveu um projeto que hoje em dia é independente que 

existe a Saúde e Brincar. E aqui teve um evento interessante que apesar de nós acharmos um 

sucesso extraordinário para nós mesmos, mas os técnicos que tinha não achou tão interessante 

assim e sem que tivesse acontecido nada, um dia se deram conta de que aquilo era perigoso 

ainda, era perigoso, algum dia podia acontecer alguma coisa grave. Não aconteceu ainda mas 

era...  

 

Fita 3 – Lado A 

 

LM - Fita º 3. 

 

ES – Proibiram o projeto Brincar, digamos, na linguagem crucial foi submetido a 

averiguações. (risos) Enquanto não averiguasse estava proibido. E aí, enfim, o diretor clínico 

da época, nada de pessoal, me dava bem com ele, mas enfim, ele era o responsável por 

hospital funcionar como deve funcionar um hospital, sem crianças, ordenadamente. Me 
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chamou lá, era simpático, não tinha nenhum problema pessoal, ele ouviu as minhas 

ponderações, ouviu outras pessoas também que participavam. Não foi criado, senhor, só por 

mim, tinha um grupo de pessoas que participavam e aí ele disse “olha esse projeto de vocês, 

ou vocês vão ser presos ou vão ganhar o prêmio Nobel”.  

 

LM - Ou uma coisa ou outra. 

 

ES - Não aconteceu nenhuma das duas coisas. Felizmente um, infelizmente outra, não tem 

essa dimensão era uma idéia simples. Era você retornar um pouco ao natural. Uma cassação 

absolutamente imprópria de um direito, imprópria, não tinha nada... e utilizava o Brincar, que 

é a linguagem da criança, como promotora de saúde mental. E aí depois enfim, consultamos 

a vara de infância e mocidade, trouxemos pessoas ligadas aos direitos humanos e reverteu 

essa proibição aqui. Fizeram eu assinar o termo de responsabilidade “comprometo-me a arcar 

com todas as conseqüências que aconteça absolutamente sob minha iniciativa...”. 

 

LM - “Assinei, nunca aconteceu nada, não é agora que ia acontecer.” 

 

ES - Nunca tinha acontecido nada e eu não esperava que acontecesse, fiquei meio preocupado 

nos primeiros dias sim porque se alguém esbarra na criança, ela rala o joelho, leva para o juiz 

e estou fadado... 

 

LM - Algemado (risos) 

 

ES - E continua até hoje esse projeto aqui. Eu não participo mais diretamente, mas tem outras 

pessoas que levaram isso adiante, pessoas excelentes e foi uma coisa legal assim, pela 

conseqüência interessante de uma coisa tão pequena... 

 

LM – Uma idéia tão simples e sensacional. 

 

ES – É exatamente evitar que se fizesse uma besteira. Mas a psiquiatria tem muito dessas 

coisas, as pessoas saem fazendo besteiras, quando você faz menos besteiras já é bom. O 

Benedetto Saraceno tem uma frase ótima que ele diz que "o que me impressiona, não é a 

fraqueza do arsenal psiquiátrico, da intervenção psiquiátrica. É a falta de consciência que a 

psiquiatria tem da sua fraqueza". Eles se acham muito potentes e nós não sabemos quase nada 

e saímos fazendo besteira a beça como isso. Terapeuticamente cassa-se, entre aspas, cassa-

se o direito dos pais se relacionarem com os filhos, os filhos de desfazerem a fantasia do que 

aconteceu com os pais, “morreram? Nunca mais vou vê-los?”. Uma criança de dois anos 

separada da mãe, morreu a mãe. Enfim... e as pessoas nas condições agudas hoje em dia, até 

com a medicação que tem uma ação... uma situação aguda, uma descompensação se dissipa 

muito rápido, mas as pessoas às vezes ficam mais um mês aqui e tá em condição absoluta de 

ver o filho. Tem um momento, talvez, claro, que... uma descompensação aguda, uma crise 

pode ficar horas, dias sem ver o filho, isso pode ser relevante, mas dificilmente se justifica 

esse corte tão longo e tão... 
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LM - ...pesado e tão penoso nessa relação. Imagina, isso psicanaliticamente é um poço de 

coisas para se... 

 

ES – Esse projeto nós conservamos muito, educamos um projeto ingênuo, ou seja, nós nunca 

medicalizamos... 

 

LM - Sim, claro, claro. 

 

ES - Psicanalisamos, as crianças são convidadas a entrar e brincar. Brinca quem quer, como 

quer, nós damos um suporte, fazemos festa, essa aqui não é uma festa do Brincar, essa aqui 

é uma festa do Centro dia, dos adolescentes, festa junina. Nós fazíamos também no Brincar, 

fazemos festa junina, natal, já tivemos mais de cem crianças, esse número é muito assustador, 

cem crianças num hospício... 

 

LM – Algo terrível pode acontecer (risos)... 

 

ES – Eu entendo, claro, eu entendo. Eu não condeno muito os psiquiatras porque eu depois 

que tomei a iniciativa de fazer isso eu fiquei um pouco assustado porque também sou 

originariamente um psiquiatra, fui criado em hospício, é tempo demais dentro de um 

hospício. Nos primeiros dias, mas depois a gente pára. Não aconteceu, não vai acontecer 

nada, ou se vai acontecer um incidente, claro. Incidente pode acontecer nas praças, nos plays, 

nos prédios, na entrada do cinema 

 

AL – Onde tem criança sempre pode haver um acidente, na verdade. 

 

ES - Um incidente mesmo, “seu filho bateu no meu. Você não fez nada, vou quebrar a sua 

cara”. Pode acontecer essas discussões assim... com o pai. 

 

AL – Você falou correr, cair, ralar joelho. 

 

ES – Também, ralar joelho. 

 

NR – Só uma questão assim. Esse projeto, pensando em toda a sua trajetória com infância e 

adolescência, quer dizer, ele visa um intercâmbio com o paciente adulto. Interessante. 

 

ES – Isso. A gente pensa ele com crianças, mas depois vi, quer dizer, ele tem várias vertentes, 

vários ganhos, ele estimula as pessoas a voltarem para casa mais rápido. Nunca fizemos um 

estudo sistemático para isso, é muito difícil porque, existem tantas variáveis em termos do 

que faz a pessoa permanecer ou ficar, que é muito difícil um estudo para ter, muito difícil 

você conseguir isolar aí uma variável e que fosse o projeto Brincar, não há nenhum estudo 

sobre isso. Mas, no caso anedótico, nós tentamos a saída das pessoas, mas rápido, porque 

tiveram contato com os filhos, porque viram que os filhos precisavam deles, quebra um 

pouco, até para as próximas gerações essa coisa da loucura, por exemplo, a criança as vezes 

não queria vir porque a família tinha criado “o seu pai tá no hospício e tal”, ele viu o pai 

tendo uma certa loucura, daí um dia vê e vem para o projeto Brincar, o pai já melhor, na farra 
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aqui, joga-se bola, tem lanche e ele que tinha medo, e via, que tinha aquela impressão da 

loucura como aquela coisa assustadora e, realmente, ter um pai em crise psicótica dentro de 

casa deve ser assustador... ele convida os amigos para vir com ele na outra visita onde o  pai 

tá, porque lá era bom, ele tá solto. 

 

LM - Legal, pode jogar bola, tem lanche. 

 

ES - Passou por uma aversão para um lugar como outro qualquer. 

 

AL – Pensei que fosse só os filhos, então eles podem... 

 

ES - ...podem, não temos esta restrição.  

 

AL – Fica um espaço aberto. 

 

ES - Se houver um responsável que traga aquela criança, pode entrar. Pode entrar sobrinhos, 

amigos, pode entrar e também outros, quer dizer, pessoas que não recebem visitas que às 

vezes brincam com as crianças, brincam com as crianças de outros. 

 

LM – Edson, você tem uma referência no seu currículo sobre um programa radiofônico, a 

gente ficou curioso de saber que programa é esse? 

 

ES – Eu até não sei se eu tenho, eu devo ter aí gravado... 

 

LM – Sou mãe da minha mãe e Viver com a loucura. Como é que é isso? 

 

ES – Na realidade isso foi feito por profissionais, nós demos apenas a assessoria. É um projeto 

de uma pessoa da área de comunicação, uma pessoa bastante conhecida, professor já 

aposentado da UFF que entende muito de comunicação que é o Sanz e ele tinha, ele 

coordenava um grupo que fazia programas radiofônicos para a rádio MEC com assuntos que 

tivesse relevância social eram novelizações, discutir por exemplo o preconceito, a loucura e 

o preconceito. Então tinham uma novelização disso. Nós demos a assessoria a ele para fazer 

isso a partir do projeto Brincar. Histórias semi reais, digamos assim, do projeto Brincar. 

Histórias reais novelizadas, como a Globo faz muito, mas no rádio também ficou muito 

interessante isso. Eu não tenho a fita aqui. 

 

AL – Que rádio era? 

 

ES – Rádio MEC, mas isso foi divulgado no Brasil inteiro porque a rádio MEC repassava 

isso de graça porque era programa de Controle Social. Eles fizeram de diversos assuntos, 

doenças contagiosas, qualquer tipo de questão relevante socialmente. E fizeram dois 

programas radiofônicos sobre isso. Sou mão da minha mãe é uma coisa que a gente via muito 

aqui. A filha não podia entrar porque ela é criança. Quando a mãe saía da internação essa 

filha de onze anos, digamos assim, tinha que cuidar da mãe. A mãe muito, com uso de 

medicação, recuperando-se, quem cuidava da casa era essa menina de onze anos. Isso é muito 
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comum. Mas aqui não podia entrar porque é... não se sabe porque. Então, sou mãe da minha 

mãe é uma história baseada nesses casos. 

 

LM – Interessante. A gente teve a referência agora, estou me lembrando de uma coisa 

interessante que você falou que você não é filiado a nenhuma sociedade psicanalítica, no 

entanto, nós temos a referência de que você é sócio da Associação Brasileira de Psiquiatria, 

é filiado a Seção de Docentes da UFRJ e ao sindicato dos médicos. É engraçado, no entanto 

você não... 

 

ES – Isso é muito irrelevante para mim. Não tem muita relevância. 

 

LM – Você não faz militância, nada, em nenhuma dessas associações.  

 

ES – Eu fiz militância, na época da ditadura, enfim, como tantos outros militantes, 

intelectuais, universitários, participava de assembléias, movimentos, passeatas, mas nunca 

fui filiado a nenhum movimento. Nunca fui filiado a um movimento. Participava de grandes 

passeatas, passeata das Diretas Já! Passeatas de..., passeatas, eventos, grandes créditos da 

universidade passou na época da ditadura, eu participava, mas não institucionalmente assim 

como membro de uma dessas associações. Nunca foi relevante para mim essa participação.  

 

LM – Bem... eu considero que, acho que a gente perguntou pelo menos aquilo que a gente 

tinha pensado não sei se vocês duas tem alguma outra coisa para falar. Edson, tem alguma 

coisa, claro que a gente, a gente não pôde fazer assim uma análise do seu código genético 

totalmente, enfim, a gente tentou colocar coisas assim que fossem mais relevantes na sua 

formação e tal, na sua vida particular que acaba direcionando um pouco para sua vida 

profissional, acadêmica, mas tem alguma coisa que a gente não tenha perguntado que você 

queira dizer e algum caso que você queira contar como daquele Congresso. Dez minutos? 

Em dez minutos se casa, se separa. Eu não sei algum caso também como desse menino que 

ficou um ano internado e que chegou aqui, enfim, alguma coisa que você queira contar... 

 

ES – Eu não sei. Eu acho que depois de trinta anos tem muitos casos, eu posso contar muitos 

casos, mas não sei se algum muda alguma coisa. Os de maior relevância eu contei, alguns 

casos, claro você tem inúmeras situações, enfim, do dia a dia que foram, deixaram uma 

marca, talvez um episódio lá dos primórdios da minha formação eu freqüentava esse Hospital 

Psiquiátrico de Jurujuba... 

 

LM - De Jurujuba. 

 

ES -  E talvez seja paradigmático assim, um pouco do que me marcou, é claro que não foi 

esse episódio isolado que fez nada, mas enfim, que ficou marcado na minha mente como algo 

que eu devia sempre levar em conta em termos de meu relacionamento com, enfim, as 

pessoas que eu tinha como meus  pacientes, ou que estavam sob o meu cuidado, ou que eu 

tinha contato, é que... Enfim, eu muito jovem, freqüentando o Hospital Psiquiátrico numa das 

primeiras vezes e aquele asilão... 
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LM – Quantos pacientes eram mais ou menos? Você lembra? 

 

ES – As enfermarias que eu trabalhava tinham, deviam ter uns cerca de cinqüenta pacientes, 

mas o hospital todo devia ter dez vezes isso. Então, sentado numa cama um senhor com todo 

o aspecto de um paciente crônico daqueles que viveu no hospício.  

 

LM - A vida toda. A maior parte de sua vida. 

 

ES - Grande parte de sua vida lá e tal e eu, enfim, antes de ser médico minha mãe me ensinou 

que eu devia ser educado com as pessoas, cumprimentar as pessoas quando saía, quando 

chegava, o interior não tinha essa coisa da cidade, essa indiferença, as pessoas eram 

conhecidas, eram antes de tudo educadas, então eu tinha isso como uma marca mais pessoal 

do que uma coisa pensada. Independente se o paciente esperava resposta ou não, eu fui lá 

cumprimentar esse paciente e estendi a mão e ele me estendeu a mão. Um pouco timidamente, 

vou chamar de timidez para não usar palavras complicadas da psicopatologia. Ele me apertou 

a mão e eu comentei com ele, os anos apagaram o nome dele, mas digamos “Aí seu Antônio, 

mão fria, hein”. E ele me responde, “Mas o coração quente”. 

 

LM - Olha. 

 

ES - Isso foi uma coisa assim, uma marca muito interessante porque era uma coisa que eu 

menos esperava de alguém  

 

LM - Que ele fosse responder. 

 

ES - O doido de um hospício, um paciente crônico 

 

LM - Coisa que a gente fala 3 x 2 fora do hospício 

 

ES - Ele ia apertar a mão, recolher a mão e ia continuar lá, teria feito aquilo só com um gesto 

automático para me responder, aquilo teve um significado. 

 

LM - Interessante. 

 

ES - então, isso e um pouco emblemático, claro que isso não mudou nada na minha vida, mas 

um emblema de alguma coisa... 

 

LM – De repente serviu para que você ... 

 

ES – ...para não subestimar as pessoas, não pré-julgar,  

 

LM - Como pessoas, com sentimentos, independentemente do local 

 

ES - Não se apressar, não achar que porque eram pacientes tinham menos capacidade de 

expressar os seus desejos, emoções, então essa marca... 
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LM – Interessante. Tá bom, Edson. Muito obrigado pela sua disponibilidade por ter 

concedido para gente essa fala... 

 

ES – Por vocês terem tido paciência de ouvir histórias de um velho professor... 

 

LM – Gostaríamos de ter ouvido mais, ouviríamos muito mais. Obrigada.  

 

 

 

 

 

 


