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Segundo o Dicionário Aurélio Eletrônico – Século XXI – versão 3.0 –
novembro de 1999:

'LYHUVLGDGH = Diferença, dessemelhança, dissimilitude.
Multiplicidade de coisas diversas.

([FOXGHQWH = que exclui

([FOXL = Ser incompatível com
Afastar, desviar, eliminar.
Pôr de lado; abandonar, recusar.
Não admitir; omitir.
Pôr fora; expulsar.
Privar, despojar
Pôr-se ou lançar-se fora; isentar-se, privar-se.

Quando falo em ³GLYHUVLGDGH H[FOXGHQWH´ refiro-me a UHFXVDU

H[SXOVDUQmRDGPLWLUDPXOWLSOLFLGDGHGHFRLVDVGLYHUVDV
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Fazemos isso, por exemplo, quando concebemos saúde como ausência

de doença, prevenção ao uso de drogas como QmR XVDU QXQFD ou SDUDU GH

XVDU SDUD VHPSUH, educação como sinônimo de escola ou escola como
sinônimo de educação.
Estas formas de conceber/ser/estar no mundo, muitas vezes são
fenômenos não ditos, ou até mesmo negados, porém consideravelmente

sentidos... Contemporaneamente, tão visivelmente sentidos que se refletem na
noção de crise: crise QD e GD saúde, crise QD e GD educação, crise GD e QD

família, crise GDV e QDV instituições...

Ora, se ainda vivemos nos pólos do mente/corpo, razão/emoção,
ciência/política, como pensarmos crise na perspectiva do diagrama chinês:
perigo e, ao mesmo tempo oportunidade?!
Nossa

cegueira

intelectual/emocional

tem

trabalhado,

frente

à

instauração da crise, para o acirramento de posturas radicais excludentes,
intolerantes e fundamentalistas... Neste sentido, no que diz respeito às práticas
sociais, são notáveis as concepções/abordagens excludentes, intolerantes e
polarizadas: nos serviços de saúde “não se percebe” e não se trabalha com a
dimensão político-social da saúde; nas escolas, apesar do culto pedagógico a
subjetividade e intersubjetividade, há uma castração generalizada dos
encontros...

E

o que dizer

dos

encontros

nas

famílias? Encontros

disciplinadores, negativados, marcados pela intolerância, pela ausência de
respeito à diversidade que cada ser expressa e imprime.
Um dos principais teóricos das ciências sociais, enquanto área de
conhecimento, Émile Durkheim, defendeu a idéia de que “sociedade não é
somente a soma de indivíduos”. No processo de construção social da realidade
há que se considerar, a categoria opinião pública, a qual segundo o autor,
³   WUiV GH VXDV RULJHQV XPD DXWRULGDGH PRUDO SHOD TXDO VH

LPS}HP DRV SDUWLFXODUHV (OD UHVLVWH DRV HVIRUoRV TXH VmR

IHLWRV SDUD YLROHQWiOD UHDJH FRQWUD RV GLVVLGHQWHV WDO TXDO R

PXQGR H[WHULRU UHDJH GRORURVDPHQWH FRQWUD DTXHOHV TXH

WHQWDP VHUHEHODU FRQWUDHOH (OD FHQVXUDDTXHOHV TXHMXOJDP

DV FRLVDV PRUDLV SRU SULQFtSLRV GLIHUHQWHV GDTXHOHV TXH HOD

SUHVFUHYH ULGLFXODUL]D RV TXH VH LQVSLUDP QXPD HVWpWLFD

GLIHUHQWH GD VXD   $VVLP VH SRGH H[SOLFDU D HVSpFLH GH

SUHVVmR TXH VRIUHPRV H GD TXDO WHPRV FRQVFLrQFLD TXDQGR

HPLWLPRV MXOJDPHQWRV GH YDORUHV VHQWLPRV EHP TXH QmR

VRPRV RV VHQKRUHV GH QRVVDV DSUHFLDo}HV TXH HVWDPRV

DPDUUDGRVHFRQWUDIHLWRVeDRSLQLmRS~EOLFDTXHQRVSUHQGH´
(1998:55)

Então, se é possível dizer que a sociedade é maior que a soma dos
indivíduos; que estamos presos a uma opinião pública que nos impede de
emitirmos perguntas desestabilizadoras; que a opinião pública constrói e
legitima as práticas de controle; como é possível reduzir esses danos num ser
a quem não é possível sentir?!

5HGXomRGHGDQRV, segundo o dicionário:

5HGXomR = Ato ou efeito de reduzir (-se); diminuição.
'DQRV = Mal ou ofensa pessoal; prejuízo moral.

Redução de Danos no âmbito da saúde pública caracteriza-se como

uma política pública de saúde voltada SDUDSHVVRDVTXHXVDPGURJDVHQmR

TXHUHP QmR SRGHP RX QmR FRQVHJXHP SDUDU GH XVDU GURJDV Pois, de
forma hegemônica, o uso de drogas, principalmente as ilegais, é pensada e
tratada pela saúde pública na perspectiva da dependência, a qual contempla a
produção

de

um

quadro

de

tolerância,

síndrome

de

abstinência,

compulsividade, desestruturação da vida pessoal e persistência no consumo
apesar dos efeitos nocivos, portanto o uso de drogas é visto como doença.
Considerando o que hegemonicamente se entende por saúde, ou seja,
ausência de doença; no que concerne ao uso de drogas, a noção de saúde é
expressa pela abstinência ao uso. Tal entendimento e abordagem sugerem
tratar de forma bastante reducionista, não só as substâncias, que são históricas
em diferentes sociedades, como também os efeitos nos corpos e nos espaços
de socialização de diferentes sujeitos. Pois, no tocante ao uso de drogas, o
corpo assume um papel emblemático... É nele que a experiência acontece,
assim como é dele que a experiência emana. Ou seja, um corpo em contato
com uma substância psicoativa recebe e produz efeitos que compreendem,
porém transcendem a ordem do “bio-psi” e assumem uma característica sociocultural.

Desta forma, a redução de danos preconiza que a busca por tratar
questões relativas ao uso de drogas na vida dos diferentes sujeitos devem ser
pensadas e construídas considerando e contemplando diferentes usos e
contextos de diferentes sujeitos que usam diferentes drogas e que apresentam
diferentes demandas ao campo da saúde. Enfim, no que diz respeito ao uso de
drogas e sua interface com saúde-doença há que se considerar o saber do
usuário em detrimento da objetivação do usuário construída e legitimada pelo
conhecimento biomédico.
Desta forma, é possível dizer que a Redução de Danos busca e
contempla a noção de diversidade frente ao uso de substâncias psicoativas, e
que então pode se caracterizar enquanto um conceito polissêmico.
Pensando através de uma lente polissêmica da Redução de Danos, o
que seria reduzir danos no campo da educação?
De acordo com Corrêa,

³6HULD WHQWDGRU SURFHGHU j VHSDUDomR i LGHQWLILFDomR GH

SHGDJRJRV H HGXFDQGRV H j WHQWDWLYD GH VDOYDU OLYUDU RV

DOXQRV GR MXJR HGXFDFLRQDO GRV SURIHVVRUHV %REDJHP e

SUHFLVR YHU R SURIHVVRU FRPR XP IXQFLRQiULR FRPR p R

YLJLODQWHQDWRUUHSDQySWLFDGDGLVFLSOLQD2SURIHVVRUWHPTXH

VHU YLVWR FRPR DOJXpP TXH Mi GHX WRGDV DV SURYDV GH TXH p

DQWHV GH WXGR XP ERP DOXQR 3URIHVVRU FRPR SURGXWR

DFDEDGR GD GLVFLSOLQD HVFRODU µFRUWDUDPOKH PDJQLILFDPHQWH

DV DVDV DJRUD p D VXD YH] GH FRUWDU DV GRV RXWURV¶´
(2006:159)


É preciso atentarmos para o cenário político-social-cultural para que
possamos pensar “as coisas” a partir de dentro... De dentro de casa, de dentro
do trabalho, de “dentro” das relações interpessoais, de dentro do país onde
vivo, sinto, amo, trabalho, sou e estou...
Assim, existem alguns pensadores propondo que os estudantes digam o
que lhes interessa estudar, como uma possibilidade de reduzir os danos de
uma educação bancária, descontextualizada e pouco producente no que diz
respeito à emergência de sujeitos não sujeitados, mas sujeitos protagonistas
de seu ser/estar no mundo.

Minimizar a fragmentação e a lógica da especialização na construção do
conhecimento também é uma possibilidade de reduzir danos no campo da
educação... Uma pessoa com atribuição de atuar enquanto professora de
biologia, por exemplo, poderia levar para debates em sala de aula a temática
do HIV e da aids também enquanto um fenômeno social.
Refiro-me aqui, em especial, ao fato de pessoas que se infectam pelo
vírus HIV e que admitem serem chamadas e reconhecidas (no jargão do
politicamente correto) como “Pessoas que Vivem com HIV/aids” terem, em
alguns casos, a partir da entrada de um vírus em seu corpo, possibilidade de
acesso a espaços e contextos até então inimagináveis para ela, que
provavelmente a educação através da escola não proporcionaria nunca...
Tampouco a educação através da escola asseguraria a esta pessoa o direito
de se pronunciar enquanto “cidadão pertencente à diversidade”... Paradoxos de
uma diversidade excludente em que quando o “doente”, reivindica sua
cidadania entra para o campo do diverso... E, se esta pessoa além de ter o
vírus HIV, for negra, pobre, homossexual, usuária de droga e construir sua
retórica fundamentada em algumas matizes do atual debate sobre diversidade,
afirmo aqui que esta pessoa acumulará mais milhas nas companhias aéreas
que muitos representantes políticos acumulam.
Sim. É importante ouvir o que tem a dizer os pertencentes da tal
diversidade, mais ainda, é colocar a tal diversidade na roda dos debates
políticos, sociais e, para respeitar a “neutralidade” da ciência, debates
científicos. Mas, antes de tudo é urgente desconstruir a noção de “visita ao
zoológico”. É imprescindível descontruirmos a idéia de respeito às diversidades
fundamentada simplesmente na idéia de “dar voz a”. ...Formas negativamente
positivadas de estigma e rotulação social travestidas de respeito às diferenças
através da perspectiva da inclusão social. São questões pertinentes ao campo
da saúde-doença que assumem interface com a dimensão socio-cultural de
nossa sociedade que por sua vez poderiam estar ligadas ao debate
educacional em nosso país. Pois, sob o véu do “dar voz à” habita a indiferença,
o pré-conceito preconceituoso.
A atitude de ir ao zoológico, não garante que gostemos de bichos e,
muito menos que os respeitaremos como eles são; assim como “dar voz a” não
garante sinergia para com que fala.

Trata-se, talvez de melhorar as perguntas ao invés de buscar
respostas... Quais são as potencialidades de vida que a escola vem
produzindo, não só para os estudantes, mas em especial para os professores?
Que efeitos de subjetivação estão sendo ocasionados? É possível compor com
a multiplicidade de coisas diversas? Conseguimos pensar educação como um
processo relacional, simbólico-cultural? Que noção de inclusão queremos e
defendemos? Até quando voaremos com as medidas exatas de nossas asas?
É possível potencializarmos outras e novas asas?
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