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DECISIVADECISIVA
Em meio à escalada de ataques aos
povos indígenas, STF vota em junho
a questão do chamado ‘marco temporal’,
que ameaça o direito constitucional
das comunidades às suas 
terras tadicionais

A trajetória de 
Cleyson Francisco 
na luta por melhores 
condições de vida 
para si e para os 
servidores do 
judiciário alagoano

CIDADANIA,
JUSTIÇA E
COLETIVIDADE

Depósito De inDesejáveis: a atualiDaDe Da luta antimanicomial no brasil
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BRASIL 
Votação no STF põe em risco direito de 
povos indígenas a terras tradicionais

LINHA DE FRENTE
Cleyson Francisco: a importância da 
consciência de classe na luta por direitos 

PONTO DE VISTA
Depósito de indesejáveis - 
Artigo de Marcela Milano

ART&CULTURA
Os 50 anos de ‘Clube da Esquina’ 
e a última turnê de Milton          

Este é o sexto número do Juventude 
Pode, informativo mensal publicado 
como parte do projeto internacional 
FORSA/ISP.

Nosso objetivo é usar esse espaço 
para abordar questões de interesse da 
juventude brasileira, trazendo sempre 
temas da conjuntura e estimulando 
o debate numa perspectiva plural e 
diversificada.

Além das questões de relevância 
nacional, traremos dicas culturais, 
artigos e perfis de jovens trabalhado-
res e trabalhadoras, além de entre-
vistas com lideranças da juventude 
nos movimentos, nos parlamentos e 
demais arenas de disputa.

Com boa informação, esperamos 
municiar nossos leitores e nossas 
leitoras para as longas batalhas que 
teremos pela frente.

nesta ediçãonesta edição
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JULGADO POR CRIMES CONTRA A HUMANIDADE, BOLSONARO SEGUE FIRME EM SUA AGENDA DE

DESTRUIÇÃO E MORTE, ELIMINANDO DIREITOS DO POVO BRASILEIRO E ESTIMULANDO O ÓDIO E A VIOLÊNCIA
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Nos dias 24 e 25 de maio o presidente Jair Bolsonaro foi 
julgado pelo Tribunal Permanente dos Povos, em São Pau-
lo. Bolsonaro é acusado de crimes contra a humanidade 
durante a epidemia de Covid 19, já que a postura nega-
cionista do presidente e a inação do governo federal agra-
varam o quadro da doença no país, causando mortes que 
seriam evitáveis. A ISP foi uma das entidades acusadoras, 
ao lado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, da 
Coalizão Negra e da Comissao Arns. A ISP levou dados so-
bre o descaso com trabalhadores e trabalhadoras da saúde 
contaminados, sequelados e mortos 
devido aos erros da gestão federal. 
O veredito sai em julho.

Na mesma semana do julgamento 
internacional de  Bolsonaro, várias 
outras barbaridades aconteceram 
pelo Brasil, com a conivência ou 
incentivo do presidente. Entre 
elas, o assassinato de Genivaldo 
Jesus do Santos por agentes da Po-
lícia Rodoviária Federal (PRF), em Sergipe, no interior 
de uma viatura transformada em câmara de gás; e a 
chacina de 23 homens na Vila Cruzeiro, zona Norte do 
Rio, por policiais do Bope e agentes da mesma PRF. 

Dez dias depois, em 5 de junho, o Brasil tomava conheci-
mento do desaparecimento do indigenista Bruno Pereira 
e do jornalista britânico Dom Phillips. Eles faziam parte 
de um grupo que mapeava e denunciava invasões à Terra 
Indígena Vale do Javari, no Amazonas. Até o fechamento 
desta edição, os corpos não haviam sido encontrados.

Sob a escancarada omissão do governo Bolsonaro, tem 
havido uma escalada de violência e invasões a terras 
indígenas nos últimos anos. Este é o tema central do 
JPOD deste mês, quando volta ao STF o debate sobre o 

chamado “marco temporal”, possivelmente a mais séria 
ameaça institucional aos direitos destes povos desde a 
promulgação da Constituição de 88. 

Para falar sobre a questão indígena no Brasil, nós en-
trevistamos Márcio Meira, antropólogo que estuda o 
tema há mais de 30 anos e que presidiu a Funai de 
2007 a 2012.

“Desde 2016, a partir do golpe contra a presidenta Dil-
ma Rousseff, (…) houve uma políti-
ca escancarada de favorecimento 
das ações ilegais de garimpo na 
Amazônia como um todo. (…) Os in-
teresses econômicos anti-indígenas 
não querem novas demarcações e, 
mais do que isso, querem muitas 
vezes anular as demarcações já re-
alizadas”, diz Meira na entrevista.

Retrato de uma época em que a ma-
nutenção do direito adquirido consome mais tempo e ener-
gia do que a luta por novos direitos – conforme constata 
outro entrevistado desta edição, o jovem dirigente sindical 
Cleyson Francisco da Silva. A atuação coletiva é funda-
mental, avalia ele, para mudar essa situação.

“A gente tem detentores de poder que defendem seus 
interesses; e a gente que está embaixo, a gente tem que 
entender quais são os nossos interesses e defendê-los, de 
forma conjunta. Compreender isso é essencial pra você 
saber sua posição na sociedade e o que você deve fazer”.

Por fim, esta edição traz também um artigo da psicóloga 
Marcela Milano sobre a importância e a atualidade da 
luta antimanicomial.

Boa leitura.



brasil

AMEAÇADOS

JUVENTUDE PODE - PÁGINA 4

VOTAÇÃO DO ‘MARCO TEMPORAL, NO STF, PÕE EM RISCO DIREITO INDÍGENA ÀS SUAS TERRAS
 TRADICIONAIS, PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO MAS CONSTANTEMENTE AFRONTADO POR INTERESSES ECONÔMICOS  

Foto: Victor Moriyama-ISA

Os povos indíge-
nas brasileiros en-
frentam no próximo 
dia 23 de junho, em 
Brasília, uma bata-
lha decisiva para 
a garantia de seus 
direitos constitucio-
nais. É nesta data 
que o STF retoma 
o julgamento do 
chamado “marco 
temporal” – uma 
tese jurídica que, 
se aprovada, pode 
interromper cente-
nas de processos de 
demarcação e levar 
à revisão de áreas já demarcadas.

A Constituição Federal diz em seu artigo 231: “São re-
conhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários so-
bre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo 
à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 
seus bens”. 

O texto é explícito quando aponta a ocupação tradicional 
como marco fundamental do direito dos povos indígenas, 
porém ruralistas, garimpeiros e outros grupos econômi-
cos defendem que esse marco seja “temporal”. Por essa 
tese, eles querem que sejam demarcadas apenas terras 
que eram ocupadas pelos povos indígenas no dia da pro-
mulgação da Constituição, em 05 de outubro de 1988. 

A origem da tese 
vem da demar-
cação de Ra-
posa Serra do 
Sol, ocorrida em 
2009. Na ocasião, 
entre as muitas 
razões elencadas 
pelo mesmo STF, 
em favor da de-
marcação daque-
las terras, estava 
o fato de a comu-
nidade já ocupar 
a área quando da 
promulgação da 
Constituição. 

Desde então, grupos políticos e econômicos pressionam 
para que todas as demarcações sigam esse “critério”. 
Em 2013, o próprio STF esclareceu que a decisão sobre 
Raposa Serra do Sol é válida apenas para aquele caso. 
Porém, os governos Temer e Bolsonaro têm defendido a 
aplicação geral e irrestrita do “marco temporal” – e, com 
isso, estimulado questionamentos judiciais. 

Um desses casos – envolvendo terras do povo Xokleng, 
em Santa Catarina – será julgado pelo STF no dia 23. E 
uma decisão contrária aos Xokleng poderá ter efeitos 
devastadores sobre inúmeros outros povos e territórios 
país adentro. 

“Os interesses econômicos anti-indígenas não querem 
novas demarcações e, mais do que isso, querem muitas 
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vezes anular as demarcações já realizadas”, alerta o an-
tropólogo e historiador Márcio Meira, presidente da Fu-
nai entre 2007 e 2012. 

“Quando a constituição fala que a terra indígena é 
aquela tradicionalmente ocupada pelos povos indíge-
nas, conforme seus usos, costumes e tradições, ela não 
está falando de uma ocupação temporal (...). Ela fala na 
verdade de um modo de vida”, explica Meira, em entre-
vista ao JPOD. 

“O direito indígena ao seu território é originário, é ante-
rior à formação do Brasil, do Estado brasileiro, porque 
os indígenas já estavam aqui antes da chegada dos colo-
nizadores”.

Na entrevista, o antropólogo, que trabalha com povos 
indígena desde 1985, sobretudo da região do Alto Rio 
Negro, noroeste da Amazônia, falou também do cresci-
mento exponencial do garimpo em terras demarcadas e 
do drama do povo Yanomami, um dos mais afetados por 
essas invasões – que levam doenças, violência e morte 

às aldeias, além de devastação das reservas naturais.

“Desde 2016, a partir do golpe contra a presidenta Dil-
ma Rousseff, (…) houve uma política escancarada de fa-
vorecimento das ações ilegais de garimpo na Amazônia 
como um todo”, constata.

Leia abaixo, trechos da entrevista:

Demarcação e preservação

“O procedimento de demarcação é previsto na Consti-
tuição Federal, previsto também na Lei 6001 de 1973, 
o chamado Estatuto do Índio, e em várias portarias e 
decretos que regulamentam o processo de demarcação 
no Brasil. Infelizmente, nos últimos anos nenhuma terra 
indígena foi demarcada. Todos os processos estão parali-
sados, o que é muito grave.

No geral, as terras indígenas representam cerca de 13% 
do território brasileiro. Se a gente pegar só um bioma 
amazônico, vamos ter cerca de 25%. Essas terras são de 

Márcio Meira (direita), quando presidia a Funai, ao lado do ex-presidente Lula e do ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão, 
durante encontro com lideranças indígenas em 2007
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propriedade da União federal, ou seja, de todos os brasi-
leiros. São áreas protegidas, onde as florestas estão ple-
namente preservadas.

Um dado importante sobre isso é que o índice de desma-
tamento, avaliado pelo Inpe (Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais), indica claramente que as terras indí-
genas são as áreas com menor desmatamento. Só isso já 
identifica e justifica a importância das terras indígenas 
para o Brasil e para o mundo em termos da preservação 
da biodiversidade e também da manutenção do equilí-
brio do clima no planeta.”

Mistura terrível

“A Terra Indígena Yanomami é uma das maiores terras 
indígenas em área contínua no Brasil e certamente uma 
das mais importantes áreas protegidas da Amazônia. Ela 
está situada no norte da Amazônia, bem na fronteira do 
Brasil com a Venezuela, nos estados de Roraima e Ama-
zonas. É uma região que tem muitas riquezas, tanto da 
biodiversidade quanto minerais, que sempre foram am-
bicionadas por grupos econômicos, incluindo a explora-
ção garimpeira ilegal. No final dos anos 80 do século 20, 
por exemplo, houve uma grande invasão de garimpeiros, 
causando uma série de mortes entre os yanomami, e de 
lá pra cá isso não parou mais. 

Durante os governos Fernando Henrique, Lula e Dilma 
houve uma ação bastante forte de proteção desse terri-
tório contra as invasões – justamente depois dos massa-
cres dos anos 80. Isso diminuiu muito a presença garim-
peira na região, salvaguardando a qualidade de vida e a 
proteção dessas comunidades. 

Ocorre que desde 2016, a partir do golpe contra a pre-
sidenta Dilma Rousseff, quando o poder no Brasil foi 
tomado inicialmente pelo ex-presidente Michel Temer e 
agora pelo presidente Jair Bolsonaro, houve uma políti-
ca escancarada de favorecimento das ações ilegais de 
garimpo na Amazônia como um todo. E a Terra Indígena 
Yanomami tem sido uma das principais áreas invadidas, 
causando de novo uma gravíssima situação de violência, 
morte, assassinato, estupro de crianças… uma situação 
pior que a dos anos 80 e que se agravou com a pande-
mia de Covid 19. Essa mistura tem sido terrível.
Nesse momento, a situação na Terra Indígena Yanomami 

é muito grave e é urgentíssimo que o Estado brasileiro 
exerça sua função de controle e punição das ações ile-
gais do garimpo nessa região.”

Marco temporal

“Qual o erro crasso desenvolvido por essa visão? Quando 
a Constituição fala que a terra indígena é aquela tradicio-
nalmente ocupada pelos povos indígenas conforme seus 
usos costumes e tradições, ela não está falando de uma 
ocupação temporal, ao longo do tempo no mesmo lugar. 
Ela fala na verdade de um modo de vida, a forma como 
um determinado território é ocupado. Por conta do pro-
cesso histórico brasileiro de colonização, nem sempre as 
comunidades indígenas viveram no mesmo local ao longo 
de 100, 200, 300 anos. Muitas vezes elas tiveram de mi-
grar em função da escravidão, de epidemias, das caçadas 
de índios que eram feitas em vários lugares do Brasil… 

Então essa tese do marco temporal é equivocada. Uma 
terra indígena é definida principalmente pela tradicio-
nalidade da ocupação, e o tradicional aqui diz respeito a 
um modo de vida, à forma como eles se relacionam com 
o território, como estabelecem suas relações internas, 
de parentesco, com os lugares e paisagens que têm a 
ver com seus sistemas de crença, muitas vezes relacio-
nados a rios, serras, montanhas, florestas…

Essa discussão está na pauta agora do STF exatamen-
te porque os interesses econômicos anti-indígenas não 
querem novas demarcações e, mais do que isso, querem 
muitas vezes anular as demarcações já realizadas. 

Eles encontraram na tese do “marco temporal” um ar-
gumento para ir contra o que está estabelecido clara-
mente na Constituição Federal de 88 – que foi baseada 
em outro conceito, o conceito jurídico de “indigenato”, 
segundo o qual o direito indígena ao seu território é 
originário, é anterior à formação do Brasil, do Estado 
brasileiro, porque os indígenas já estavam aqui antes da 
chegada dos colonizadores.

A combinação do conceito de indigenato com a ideia de 
modo de vida, de usos, costumes e tradições, é que ba-
seou a Constituição e deu um sentido novo na história 
jurídica brasileira, de garantia do direito dos indígenas a 
seus territórios tradicionais.”
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A LUTA É COLETIVA
FILHO DO SEMIÁRIDO, O PERNAMBUCANO CLEYSON FRANCISCO SABE O QUE É NADAR CONTRA 

A MARÉ  E ACREDITA NA FORÇA DA AÇÃO CONJUNTA COMO ELEMENTO TRANSFORMADOR DA SOCIEDADE
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No ano em que Cleyson Francisco da Silva nasceu, 
1993, a cidade de Correntes, no semiárido pernambuca-
no, exibia altas taxas óbitos infantis antes de 1 ano de 
idade: 90 por mil. Dos que sobreviviam, a maioria en-
trava cedo na lida da roça, abandonando a escola após 
as primeiras séries. Quem insistia em estudar, tinha de 
recorrer a malabarismos. “Lembro de um amigo de in-
fância que chegou uma vez com uma galinha que ele 
roubou da mãe para comprar caderno”, conta Cleyson.

Com essas e outras histórias, Cleyson vai demarcando 

as mudanças pelas quais o país passou desde então, mu-
danças que ele vivenciou de perto e que exercem grande 
influência sobre sua visão de mundo e suas escolhas.

“Quando eu era pequeno, muitos pais não deixavam que 
seus filhos fossem pra escola. Tinha colega de classe 
que apanhava em casa porque estudava muito. Às vezes, 
eu andava com os amigos um pouco mais velhos, que 
iam puxando uma vaguinha, por exemplo, para tirar um 
leite…. Para mim era como se fosse uma brincadeira, 
uma aventura, né? Mas era um trabalho, para eles era 
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um trabalho, uma dinâmica de subsistência. Esse era o 
cenário daquela época, em 2003, 2004…”.

A partir da segunda metade dos anos 2000, Cleyson viu 
esse cenário começar a mudar. “Quando conclui o Ensi-
no Médio, a escola já estava dando tudo, bolsa, material, 
uniforme, até notebook…”, comenta. 

Um dos motores da mudança, na avaliação de Cleyson, 
foi o Bolsa Família, programa em que os pais só recebem 
o dinheiro se os filhos frequentarem a escola. “Isso le-
vou a uma aceitação da escola pelos pais e tirou a carga 
daquele menino de sustentar a família”, analisa. “Antes, 
poucos tinham a perspectiva de fazer faculdade. Depois, 
passou a ser comum, mesmo lá na minha região”.

A vida na região melhorou também em outros aspectos. 
Em 2011, ano em que Cleyson saiu de Correntes a fim de 
realizar o sonho de estudar Direito em Maceió (AL), a Taxa 
de Mortalidade Infantil na cidade havia despencado para 8 
por mil. Os dados são do DataSus. “O país ainda tem mui-
tos problemas, mas não se pode negar o quanto a gente 
evoluiu e em que período a gente evoluiu”, constata.

Precarização

Ao contrário do que acontecia a muitos de seus amigos, os 
pais de Cleyson incentivaram os estudos desde que ele era 
pequeno. A mãe trabalhava como funcionária pública da 
Educação e o pai era revendedor de alimentos no comér-
cio local. Com isso, conseguiram levar adiante o sonho de 
ver os dois filhos alcançando posições melhores na vida.

Em Maceió, Cleyson fez um curso pré-vestibular e, no 
segundo semestre de 2011, entrou para a faculdade 
de Direito. Dois anos depois, ainda estudante, prestou 
concurso para o Tribunal de Justiça de Alagoas, na cate-
goria de “Auxiliar Judiciário” (posteriormente, “Técnico 
Judiciário”) e passou.

“Eu tava fazendo Direito e pensei em crescer na carreira 
ali dentro do Tribunal”, relata, para em seguida acres-
centar: “Ledo engano”. O plano de Cleyson era sair do 
TJ em 3 anos, mas ele deu de frente com barreiras in-
transponíveis à época. 

“Por exemplo, passei no concurso e fui designado para 
trabalhar em União dos Palmares, que fica a 90 km da 
faculdade, na capital. Então eram duas horas de ida e 
mais duas na volta. Eu chegava em casa depois da meia-
-noite e entrava às 7h no Fórum. Uma rotina pesada 
para poder continuar e me dedicar a outros caminhos”.

No Tribunal, Cleyson conheceu a realidade dos trabalhado-
res do Judiciário, com mão de obra precarizada e, no caso 
de Alagoas, o pior vencimento entre os TJs de todo o país. 

“Mais da metade dos servidores são terceirizados ou indi-
cação política, às vezes com salários 3, 4 vezes maiores do 
que aqueles que batalharam, que prestaram concurso pú-

Cleyson em atividade com o pessoal da categoria
e com o filho Nícolas, nascido em maio
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blico para estar lá. O que é isso? É meritocracia? Além dis-
so, não existe caminho de ascensão. Você fica preso. Não 
consegue ascender”, constata.

Os maiores problemas da categoria, segundo ele, são 
a precarização, o assédio moral, a grande demanda de 
trabalho e a desvalorização. “Piorou muito nos últimos 
anos”, afirma. “O projeto de governo federal é para des-
qualificar a mão de obra, com terceirização, reforma 
trabalhista. É um projeto que se espalha, e com o TJ de 
Alagoas não foi diferente”. 

Consciência de classe

Cleyson herdou do pai, Cláudio Francisco, o senso de 
justiça e a preocupação com as causas sociais. “Meu 
pai é minha principal influência. Ele foi um grande mi-
litante, sempre defendeu as ideias coletivas, atuou nos 
movimentos sociais, sempre militou pela diminuição das 
desigualdades e da pobreza no país”, orgulha-se.

Essa herança pesou quando 
ele tomou a decisão de en-
trar para o mundo sindical. 
“Me filiei em 2014, um ano 
após minha posse no TJ. 
Eu tinha pouca experiência 
sobre as estruturas do ju-
diciário e do sindicalismo, 
mas entrei sem pestanejar. 
Quando me orientaram so-
bre o que era o sindicato, 

na mesma hora eu tive prontidão e já fiz a assinatura”.

Depois de participar ativamente de assembleias, reuni-
ões e movimentos reivindicatórios, em 2017 Cleyson foi 
convidado para compor a diretoria do Serjal (Sindicato 
dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Alago-
as). Começou como diretor de Formação Política e Sindi-
cal e hoje é diretor Jurídico.

Mais um motivo para adiar o projeto de retomar os es-
tudos e crescer na carreira, já que a atividade sindical 
consome quase todo seu tempo. “Algumas pessoas falam 
‘afastado’ pelo sindicato, como se fosse uma folga, né? 
Mas é ao contrário. A gente não tem horário fixo, tra-

balha muitas vezes três turnos por dia, nunca desliga, 
sempre na ansiedade. A gente levam isso para o final de 
semana, leva para o travesseiro, leva para o dia a dia, 
mesmo em momentos de lazer”, diz.

Trabalho intenso que nem sempre se reflete em resulta-
dos imediatos para a categoria. É como nadar contra a 
corrente, segundo a metáfora usada por Cleyson. “Você 
nada, nada, nada o máximo que você pode, apenas para 
ficar onde está, pra defender seus direitos, sua posição, 
e você tem que nadar o dobro ou o triplo se quiser avan-
çar só um pouquinho, conseguir um pouquinho de bene-
fício a mais para a categoria”. 

A tomada de consciência da classe trabalhadora, avalia 
ele, é fundamental para mudar esse quadro. “Isso se dá 
por questão estrutural, né? A gente tem detentores de 
poder, que defendem seus interesses, e a gente que está 
embaixo, a gente tem que entender quais são os nossos 
interesses e defendê-los, de forma conjunta. Compreen-
der isso é essencial pra você saber sua posição na socie-
dade e o que você deve fazer”. 

Futuro melhor

Cleyson não pensa, por ora, em alçar voos maiores na 
política partidária, muitas vezes um caminho natural 
para quem está engajado na luta por direitos. “Penso em 
ficar onde eu possa contribuir. Estou no sindicato. Aqui 
eu consigo contribuir para um coletivo. Se surgir a opor-
tunidade de contribuir com a comunidade local ou algo 
mais, estarei em condições. Não é meu objetivo de vida 
estar na política partidária, mas, se esse caminho se 
abrir, com certeza não vou me abster de atuar”.

No momento, as atenções de Cleyson estão voltadas 
para o recém-nascido Nícolas, seu primeiro filho com 
Jayslanna, com quem está casado há oito anos. O meni-
no se transformou em mais uma razão para ele continu-
ar investindo em sua própria qualificação.

“Espero me organizar para buscar oportunidades maio-
res na vida. Superar obstáculos, não pra ficar rico, mas 
pra ter uma vida digna, de qualidade, para que eu possa 
dar educação e saúde ao meu filho”, planeja. “Quero que 
ele frequente escola de judô, caratê, cinema… Quero 
que ele possa fazer inglês com 4 anos de idade. Quero 
que ele tenha muito mais ferramentas de ascensão, pro-
dução e conhecimentos do que eu tive”.



Marcela Milano
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DEPÓSITO DE 

INDESEJÁVEIS
PONTO de vistA

Quem leu o “Canto dos Malditos”, de Austregésilo 
Carrano Bueno (depois transformado no filme “Bicho 
de Sete Cabeças”, de Laís Bodanzky), ou o “Holocausto 
brasileiro”, de Daniela Arbex, sobre o Hospital Colônia 
de Barbacena, deve ter ficado de estômago virado com 
as descrições de tratamentos desumanos praticados 
nos chamados hospitais psiquiátricos. Um aviso: isso 
ainda é pouco perto dos horrores cometidos por déca-
das nos manicômios.

Esses ditos hospitais psiquiátricos eram o depósito dos 

indesejáveis: mulheres não conformadas, que maridos 
ou pais internavam como histéricas; militantes contra a 
ditadura militar; pessoas com transtornos mentais; usuá-
rios de drogas ilícitas e todos os desajustados sociais, 
assim taxados pela reacionária elite brasileira.

Locais que supostamente deveriam ajudar as pessoas, 
muitas vezes pioravam a situação de saúde física e men-
tal, com práticas como isolamento do convívio familiar, 
torturas, aplicação de eletrochoque, péssimas condições 
sanitárias, alimentação inadequada, uso indiscriminado 
de medicamentos para “acalmar os doidinhos”. 

Um cenário que levou o psiquiatra italiano Franco Basa-
glia, a descrever, em 1979, como campos de concentração 
nazista. Ele é um dos percussores da reforma psiquiátrica.

A luta antimanicomial é, acima de tudo, pela democra-
cia, pela saúde mental e dignidade das pessoas, é a pos-
sibilidade de garantir tratamento e direitos básicos para 
quem tem transtornos mentais ou sofrimento psicológi-
co. É o respeito da sociedade para com os seus.

[A luta antimanicomial
é, acima de tudo,

pela democracia, pela 
saúde mental e pela 

dignidade das pessoas]
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Marcella Milano é feminista, graduada em Psicologia, 
militante da luta antimanicomial e diretora no Sindicato dos 
Psicólogos no Estado de S. Paulo. Trabalhou com assistência 

social e junto a pessoas com deficiência. 
Atualmente é integrante da Coletiva Regional ELAS.

No Brasil, o movimento da reforma psiquiátrica teve 
início em pleno processo de redemocratização; em 18 de 
maio de 1987 aconteceu o Encontro dos Trabalhadores 
da Saúde Mental, em Bauru (SP), que teve como resulta-
do a carta de Bauru reconhecendo que: 

“O manicômio é expressão de uma estrutura, 
presente nos diversos mecanismos de opres-
são desse tipo de sociedade. A opressão nas 
fábricas, nas instituições de adolescentes, nos 
cárceres, a discriminação contra negros, ho-
mossexuais, índios, mulheres. Lutar pelos direi-
tos de cidadania dos doentes mentais significa 
incorporar-se à luta de todos os trabalhadores 
por seus direitos mínimos à saúde, justiça e 
melhores condições de vida”.

Nas últimas décadas, vários esforços foram realizados, 
por diversos segmentos da sociedade, para promover 
uma mudança cultural no modo como as pessoas enxer-
gam os transtornos mentais e estabelecer novas práticas 
de assistência a quem está vivenciando o sofrimento 
psicológico. Tais esfgorços culminaram, em 2001, com a 
aprovação da lei 10.216, de autoria do então deputado 
federal Paulo Delgado (PT-MG) – a chamada lei da refor-
ma psiquiátrica ou antimanicomial.

Essa importante conquista, no entanto, tem sofrido re-
trocessos depois do golpe de 2016, que retirou da Presi-
dência República a primeira mulher eleita para o cargo. 
Os recursos direcionados aos CAPS (Centro de Atenção 
Psicossociais) foram diminuindo e direcionados às comu-
nidades terapêuticas privadas. 

Em 2019, a Norma Técnica de número 11 estimulou o 
surgimento e a expansão de manicômios ao prever, entre 
os mecanismos que compõem a RAPS (Rede de Atenção 
Psicossocial), os hospitais psiquiátricos, e dizer textual-
mente que “o Ministério da Saúde não considera mais 
serviços como sendo substitutos de outros, não fomen-
tando mais fechamento de unidades de qualquer nature-
za”. Está dado o recado para quem quiser entender.

Uma das ameaças mais preocupantes surgiu no final de 
2020, quando o Ministério da Saúde indicou a possibi-
lidade de revogar várias portarias que garantem partes 
importantes da política pública de saúde mental. Caso 
isso de fato ocorra, pode gerar a suspensão do financia-

mento de vários serviços, tais como o Programa de Volta 
Para Casa, o serviço residencial terapêutico, o consultó-
rio na rua e a própria rede de atenção psicossocial. 

Isso representaria um grande retrocesso no país e um 
risco para a saúde de milhares de brasileiros. Sob o 
governo Bolsonaro, o Ministério da Saúde age para 
transferir recursos públicos para hospitais psiquiátricos 
particulares, que poderão agir sem qualquer controle ou 
fiscalização. Conhecemos esse filme.

Lutar contra esses retrocessos, defender o SUS (Siste-
ma Único de Saúde), a RAPS, a reforma psiquiátrica e 
avançar nas políticas públicas de tratamento digno para 
quem sofre transtornos mentais 
são alguns dos desafios do mo-
vimento antimanicomial e que 
estarão presentes nos debates 
da 5ª Conferência de Saúde 
Mental, prevista para ocorrer 
em novembro deste ano.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm
https://pbpd.org.br/wp-content/uploads/2019/02/0656ad6e.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programa-de-volta-para-casa
https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programa-de-volta-para-casa
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Nada será como antes 
O histórico disco “Clube da Esquina” está completando 50 anos e acaba de ser eleito por um seleto 
grupo de 162 especialistas o melhor álbum brasileiro de todos os tempos. Muita gente discorda da escolha, 
naturalmente, mas não há quem desconheça a relevância, a originalidade e a beleza da obra, que adicionou 
Beatles e música clássica às dissonâncias da alma brasileira e influenciou mais de uma geração de músicos.

Lançado em 1972, o álbum traz o mestre Milton Nascimento, que já fazia certo sucesso na época, compondo, 
tocando e cantando ao lado de um grupo de garotos até então desconhecidos, entre eles Lô Borges, Beto 
Guedes e Fernando Brant. 

Algumas de suas canções ainda hoje são lembradas em rodas de violão Brasil adentro, como “O Trem Azul”, 
“San Vicente”, “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo” e “Nada Será Como Antes”.

A efeméride de “Clube da Esquina” coincide com a despedida dos palcos da estrela mais brilhante do disco, 
Milton. Após 80 anos de idade e mais de 60 de carreira, com 34 álbuns lançados, Milton decidiu encerrar suas 
apresentações para grandes públicos com o show “Última Sessão de Música”. 

Serão 17 espetáculos em cidades do Brasil e da Europa – começando no Rio de Janeiro, agora em junho, e 
terminando no estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG), em 13 de novembro.

Para felicidade dos fãs, ele garante que não é um adeus definitivo. “Vou parar de fazer shows assim, turnês, 
mas não vou parar de compor nem de cantar”, adiantou, em entrevista a uma emissora de TV. “E se acontecer 
alguma coisa na vida, eu volto”
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A VOLTA DO BOI 

Após dois anos de cancelamento, 
devido à pandemia de Covid 19, 
o Festival de Parintins (AM), 
maior festa de boibumbá do 
país, está de volta em 2022, 
com apresentações previstas 
para 24, 25 e 26 de junho. O 
boibumbá, também chamado 
de bumba-meu-boi, boi-
calemba, boi-de-jacá e boi-
de-mamão, entre outros nomes, 
é uma das mais tradicionais 
manifestações populares do 
país e ocorre todos os anos 
em vários estados, normalmente 
nos meses de junho e julho.


