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Resumo 

 

Por ser uma condição crônica, o câncer exige cuidados complexos, sendo os 

tumores de Sistema Nervoso Central na infância, uma das doenças que mais 

impõe desafios ao seu enfrentamento, pelas transformações geradas no 

corpo. Embora seja uma doença rara, as taxas de cura vêm aumentando e, 

ao se pensar em práticas de Humanização em Saúde, trazer à baila o que os 

envolvidos no processo têm a dizer sobre esta experiência torna-se de suma 

relevância. Assim, nesta pesquisa pretendemos compreender as significações 

atribuídas à experiência de se ter a vida marcada pelo câncer infantil em 

Sistema Nervoso Central, através do entrecruzamento de narrativas dos 

envolvidos com tal tratamento, ao seu término. E, a partir deste objetivo geral, 

pretendemos compreender também possíveis mecanismos de enfrentamento 

à referida experiência. Para tanto, tratou-se de uma pesquisa qualitativa, em 

que optamos pela utilização da metodologia da História Oral de Vida. Foram 

entrevistados nove colaboradores em uma unidade de Oncologia Pediátrica 

da cidade de São Paulo, entre eles pacientes com idades de sete a treze 

anos, suas mães e profissionais. Posteriormente, as narrativas foram 

interpretadas à luz da abordagem da imersão/ cristalização de Borkan, 

baseada no estilo da Fenomenologia Hermenêutica. A interpretação das 

narrativas foi feita a partir de teorizações da Filosofia, partindo da autora 

Jacqueline Lagrée. Com o entrecruzamento das narrativas, foi possível 

encontrar uma temática central que emergiu das narrativas de todos os 

colaboradores: a relação com o outro como forma de enfrentamento à 

experiência do câncer infantil em Sistema Nervoso Central. Esta relação foi 

entendida através de pressupostos teóricos de que o doente é considerado 

uma pessoa, que é construída a partir da relação com o outro e de vivências 

singulares. O diálogo é a maneira como tais relações são estabelecidas. As 

formas de se relacionar que emergiram como subtemas e deram significado à 

experiência para todos os colaboradores foram: a relação profissional-

paciente, a relação profissional-familiar, as relações de apoio de familiares, as 

relações de amizade e o saber técnico como discurso mediador de tais 

relações. Esse permeia todas as narrativas e se configura também como 
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forma de significar a experiência. Embora haja a primazia de tal discurso, a 

ênfase dada pelos colaboradores ao aspecto humano durante o tratamento 

nos faz considerar que, para além da indiscutível importância do protocolo 

médico para o sucesso do tratamento, a relação com o outro se configurou 

como recurso crucial no alcance da cura. Assim, a relação dialógica com o 

outro vai ao encontro de uma proposta que leva em conta o humano durante 

o tratamento oncológico, contribuindo para as discussões acerca da 

Humanização em Saúde, o que pode favorecer no desenvolvimento de 

estratégias para o cuidado complexo do câncer infantil. 

 

Palavras-chave: narrativa, relações profissional-paciente, relações 

profissional-família, neoplasias do sistema nervoso central, criança, 

acontecimentos que mudam a vida.  
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Abstract 

 

Because it is a chronic condition, cancer requires complex care, being Central 

Nervous System tumors in childhood, one of the diseases that imposes more 

challenges to its coping, by the transformations generated in the body. Although it is 

a rare disease, cure rates have been increasing and, while thinking about 

Humanization practices in Health, bringing up for discussion what those involved in 

the process have to say about this experience becomes of utmost importance. Thus, 

in this research, we intend to understand the meanings attributed to the experience 

of having the life marked by childhood cancer in Central Nervous System, through 

the intertwining of narratives of those involved with this treatment at the end of the 

experience. And, from this general objective, we intend to understand also possible 

coping mechanisms to the referred experience. For this, it was designed a qualitative 

research, in which we chose the use of the Oral History of Life methodology. Nine 

collaborators were interviewed at a Paediatric Oncology unit in the city of São Paulo, 

including patients aged seven to thirteen, their mothers and professionals. 

Subsequently, the narratives were interpreted in the light of Borkan's immersion/ 

crystallization approach, based on the style of Hermeneutic Phenomenology. The 

narratives were interpreted using Jacqueline Lagrée’ Philosophy. With the 

intertwining of the narratives, it was possible to find a central theme that emerged 

from the narratives of all the collaborators: the relationship with the other as a way of 

coping with the experience of childhood cancer in the Central Nervous System. This 

relationship was understood through theoretical assumptions that the patient is 

considered a person, who is constructed from the relation with the other and from 

singular experiences. Dialogue is how these relationships are established. The ways 

of relating that emerged as sub-themes and gave meaning to the experience for all 

the collaborators were: the professional-patient relationship, the professional-family 

relationship, the support relationships of the family, the friendship relations and the 

technical knowledge as the mediating discourse of such relationships. This 

permeates all the narratives and is also configured as a way to signify the 

experience. Although the primacy of this discourse is emphasized, the emphasis 

given by the collaborators to the human aspect during treatment makes us consider 

that, in addition to the undisputed importance of the medical protocol for the success 

 



 
 

xiii 
 

of the treatment, the relationship with the other has been configured as a crucial 

resource in the scope of healing. Thus, the dialogical relationship with the other 

meets a proposal that considers the human during cancer treatment, contributing to 

the discussions about Humanization in Health, which may favor the development of 

strategies for the complex care of childhood cancer.  

 

Keywords: narrative, professional-patient relations, professional-family relations, 

neoplasms of the central nervous system, child, life-changing events.  
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“Contar é muito, muito dificultoso. Não pelos anos que 
já se passaram. Mas pela astúcia que tem certas 
coisas passadas – de fazer balancê, de se 
remexerem dos lugares. O que eu falei foi exato? Foi. 
Mas teria sido? Agora, acho que nem não. São tantas 
horas de pessoas, tantas coisas em tantos tempos, 
tudo miúdo, recruzado”. 

 
(Riobaldo, personagem central de Grande Sertões: 

Veredas, de João Guimarães Rosa).
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação: história do projeto 

 

1.1.1 Um pouco de (minha) história 

 

“Eu creio no poder das palavras, na força das 

palavras, creio que fazemos coisas com as palavras 

e, também, que as palavras fazem coisas conosco”.  

 

Larrosa Bondía  

 

No ano de 2006, graduei-me no curso Psicologia e desde então, ansiava por 

atuar na área clínica. Escolhi essa área no último ano da graduação, porém só 

passei a atuar com a clínica no ano de 2009. Desde o primeiro ano da faculdade, 

trabalhei em algumas empresas na área de Recursos Humanos como forma de 

custear meus estudos. Distanciada do sonho de clinicar, em 2008 optei por deixar a 

área administrativa de uma multinacional e iniciei a busca por um trabalho que se 

aproximasse mais do meu desejo. Neste momento, tinha em mente atuar no terceiro 

setor e sabia que queria trabalhar com crianças, de preferência em interseção com o 

campo da saúde mental. Nem imaginava que a possibilidade de estar no terceiro 

setor viria aliada a um hospital do setor público: no início do ano de 2009, quando já 

estava há um ano em busca e quase por desistir, tive a oportunidade de ingressar 

no serviço de Psicologia do então chamado Instituto de Oncologia Pediátrica, ou 

como é conhecido atualmente, o hospital do Grupo de Apoio ao Adolescente e à 

Criança com Câncer da Universidade Federal de São Paulo (IOP/ Graacc/ Unifesp).  

Após alguns meses neste serviço, o que seria um estágio não remunerado 

com prazo determinado, tornou-se uma vaga profissional de psicóloga. Ávida por 

mais conhecimento e pedindo para poder atender mais e mais, acredito que fui 

reconhecida nesse meu desejo. Apesar do desafio vindouro - já que eu não tinha 

experiência e acabava de integrar uma equipe de um serviço de referência ou de 
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alta complexidade1-, foi um momento de extrema alegria. Contribuiu também para 

meu contentamento o fato de que no serviço de Psicologia, seguia justamente a 

abordagem que desde a faculdade eu queria me aprofundar: a Psicanálise 

Lacaniana. Identificava-me com tal abordagem, pois com uma releitura fiel de Freud, 

em sua teoria Lacan resgata a importante regra de ouro da Psicanálise, que é a 

associação livre, na qual se pretende a cura pela palavra.  

Palavras que curam no encontro com um profissional... finalmente eu poderia 

atuar com o que sempre desejei!  

Antes de ir adiante, cabe uma breve apresentação deste hospital, onde o 

estudo foi realizado. O hospital do Graacc foi fundado em 1991, a partir de uma 

iniciativa do Dr. Antonio Sérgio Petrilli (chefe do setor de Oncologia Pediátrica do 

Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina - EPM/ Unifesp). 

Estavam junto com ele nesse momento inicial, o engenheiro Jacinto Antonio Guidolin 

e Sra. Léa Della Casa Mingione, voluntária do Hospital do Câncer. O Graacc foi 

criado a partir de um convênio técnico-científico com a Unifesp passou a funcionar 

como setor de Oncologia Pediátrica do Departamento de Pediatria. É considerado 

uma parceria público-privada, pois sua arrecadação vem tanto do setor público 

quanto de empresas do setor privado e doações de pessoas físicas. Desde a sua 

criação - primeiramente como casinha e depois, em 1998, com a construção de um 

instituto (o IOP),  o serviço conta com uma equipe multiprofissional, composta por 

médicos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, 

fisioterapeutas e fonoaudiólogas, bem como pelas psicólogas que integram o serviço 

de Psicologia e Psicanálise da instituição (Quem somos, website Graacc, 2019). 

Esse último oferece atendimento psicológico para todos os pacientes 

ingressantes no hospital, que são chamados de casos novos. Nestes, são realizadas 

até três primeiras consultas, nas quais se empreende uma espécie de triagem. Caso 

haja angústias e a família aceite o seguimento, este pode durar o tempo que 

necessário for. Muitas vezes, os atendimentos são realizados durante todo o 

tratamento oncológico, que pode terminar em cura ou óbito do paciente. Outros 

ainda, podem seguir em atendimento psicológico mesmo após o término do 

tratamento. Voltarei a esse último ponto mais adiante.  

 
1 Trata-se do princípio de hierarquização do SUS, que o divide em níveis de atenção de baixa, média 
e alta complexidade e que deve funcionar de acordo com o processo de referência e 
contrarreferência, que sistematiza como o paciente deve transitar nesses níveis. (BRASIL, 2003b). 
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Outro aspecto importante, é que a instituição é estruturada para que o 

paciente seja acompanhado sempre por uma mesma equipe, que é especializada 

em um tipo de neoplasia (o que nesse hospital é denominado como Clínica, por 

exemplo, Clínica das Leucemias, Clínica dos Retinoblastomas, etc.). Esse modelo é 

pensado para que haja interlocução e proximidade com a equipe e com os 

pacientes, além de ser favorecido pela abordagem da Psicanálise. O trabalho do 

psicanalista no hospital consiste em escutar os sujeitos2 e suas demandas, bem 

como estar disponível para as demandas da equipe e estreitar vínculos com esta.  

Nesse sentido, passei a atuar com a equipe responsável pelas neoplasias e 

outras doenças em Sistema Nervoso Central (SNC), ou seja, dentro do Serviço de 

Psicologia, fiquei responsável por uma Clínica, como a chamamos, a Clínica dos 

tumores de SNC, ou simplesmente a Clínica de SNC. Meu trabalho era receber, ou 

realizar atendimento psicológico com todas as crianças e seus familiares (ou 

responsáveis) que chegavam com essa enfermidade.  

 Favorecida por esse desenho do Serviço, além de realizar atendimento 

psicológico de pacientes e familiares ingressantes na unidade, não tardou até que 

passasse a me deparar com pacientes que haviam terminado seus tratamentos 

oncológicos há muitos ou poucos anos. Isso porque, além de os acompanhar por 

todos os locais durante o tratamento (enfermarias, quimioteca, centro cirúrgico, etc.), 

o serviço também é aberto para pacientes que já finalizaram tratamento3.  

Em meio a esse contexto, sempre tive inquietações. Alguns destes pacientes 

haviam mantido seus acompanhamentos psicológicos durante todo o período, mas, 

com o término do tratamento viriam menos ao hospital 4 . Comecei a pensar na 

criticidade de tal momento. Partindo do referencial teórico da Psicanálise, que 

norteia a escuta de cada paciente e familiar, a prática clínica começou a me 

 
2 O termo é aqui utilizado em sua acepção psicanalítica e designa o que está para além daquilo que é 
consciente para o humano (ou aquilo que ele pode conhecer intelectualmente). Portanto, ao se falar 
em sujeito para a Psicanálise da forma como o conceituou Lacan, está se considerando 
o inconsciente e o desejo (ROUDINESCO, PLON, 1998).  
3  Final de tratamento é um termo utilizado na literatura para designar um período específico do 
tratamento oncológico. Outro termo utilizado para representar o final do tratamento é “período de 
transição” (MACKENZIE, CURLE, 2012). No entanto, este último também é utilizado em outros 
contextos, por exemplo, para designar transição de serviços, no caso de jovens adultos sobreviventes 
que passam a ser acompanhados em serviços voltados para sua faixa etária (WILKINS et al., 2014). 
Por sua vez, o termo sobrevivente também é amplamente utilizado na literatura, podendo aparecer 
em diversos períodos do tratamento. Logo, há certa sobreposição de termos neste campo e para uma 
maior clareza do contexto desta pesquisa, será feita uma breve explicação sobre esses, conforme 
nota 6.  
4 Sobre o final do tratamento, escutei certa feita da mãe de um paciente: “depois que acabou o 
tratamento, ele mudou muito. Aqui ele ficava mais alegre”. 
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apresentar sujeitos em severa vulnerabilidade psíquica. Durante seus tratamentos, 

esses tinham seus corpos extremamente manipulados e atravessavam inúmeras 

dificuldades durante e após todo o período, momentos estes de extremo impacto. 

Chamavam mais minha atenção os casos em que os pacientes haviam passado por 

longas internações devido a intercorrências e longas recuperações (por conta da 

localização do tumor, algumas cirurgias ou mesmo as primeiras quimioterapias). 

Ademais, por estarem em desenvolvimento, as crianças experimentavam diversas 

alterações comportamentais durante o tratamento e algumas marcas permanentes 

em seus corpos. Eu me perguntava: E agora? Como ficavam os diversos envolvidos 

neste processo com o final do tratamento? Notava também que alguns desses 

pacientes retornavam logo após as suas altas médicas e passavam por novas 

internações. Por que isso acontecia?5  

Destaco ainda algo que notei logo no início de minha prática. Na Clínica de 

SNC, mesmo após a sobrevivência a longo prazo6, nem sempre os pacientes ficam 

livres da doença. Será que isso também contribuía para a ligação que estes 

mantinham com o hospital? 

Ao escutá-los, também chamava minha atenção a forma como se referiam e 

se ligavam à instituição e à doença. Muitas vezes, os pacientes ainda referiam ter o 

câncer (no presente), mesmo após curados. Parecia que o tempo entre o tratamento 

e seu término era inexistente. A doença parecia permear, sem interrupção, toda a 

vida dessas crianças e seus familiares. Um incômodo então começou a se fazer 

presente em minha escuta: era como se o câncer e o hospital estivessem 

solidamente cravados em suas vidas.   

 
5 Em outro momento, escutei de outro paciente, que passava por recorrentes internações: “prefiro 
aqui do que na minha casa. É bem melhor, prefiro ficar aqui!” 
6 Cabe aqui ressaltar que o termo sobrevivente possui diversas conceituações e pode ser utilizado em 
diversos contextos. Pode ser utilizado para designar pacientes que chegaram ao final do tratamento 
com vida (CASTELLANO-TEJEDOR et al., 2017), bem como cinco anos após o diagnóstico do 
câncer, período em que começam a aparecer os efeitos tardios da doença (TELES, VALLE, 2009). 
Aqui quero destacar essa sobreposição de termos, pois por vezes torna-se confusa, o que causa 
algumas implicações. Nesta pesquisa, por exemplo, dificultou a busca por artigos científicos que 
utilizassem tais descritores como palavras-chaves, para nosso embasamento teórico.  
A respeito da sobrevivência a longo prazo, há ainda um outro termo comumente utilizado na área, 
que é “fora de tratamento” (FT). Por exemplo, o IOP dispõe de atendimentos específicos para essa 
parcela dos pacientes, feitos pela Clínica de FT, ou simplesmente, Cfort. Assim, o termo FT está aqui 
sendo utilizado de forma diferente do momento do final do tratamento. Já o termo final do tratamento, 
pode ser considerado como a fase imediata após seu término (MACKENZIE, CURLE, 2012), acepção 
que será utilizada nesta pesquisa. 
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Percebia a manutenção de uma forte ligação com a instituição e seus 

profissionais, entre os pacientes curados. Parecia contribuir para isso o fato de se 

tratar de um serviço de referência, em que os profissionais são colocados em um 

lugar de ‘saber’ sobre a doença, um lugar de extrema confiança, que curou e passou 

a cuidar tão bem de uma enfermidade grave, ao qual o paciente e sua família ligam-

se fortemente, para além do término do tratamento.  

Além disso, o contato com profissionais – médicos oncologistas e equipe 

multiprofissional – fazia-me perceber o quanto esta vivência era impactante para 

eles. O contato da equipe com cada paciente é sempre muito próximo. Os 

encaminhamentos que eu recebia para atendimento de pacientes curados há muitos 

anos, fazia-me refletir se a própria equipe tinha uma dificuldade em se desvincular 

das famílias, contribuindo para o fortalecimento do vínculo dessas com o hospital. O 

fato de eu sempre receber encaminhamentos de pacientes FT sugeria que havia 

alguma particularidade na Clínica de SNC. Afinal, como estes profissionais 

vivenciavam o tratamento?  

Em consonância, intrigava-me a dificuldade em praticar a contrarreferência 

nesses casos. Para além dos motivos mais superficiais que frequentemente 

escutava - como falta de profissionais na rede ou falta de serviço psicológico -, no 

serviço de referência, o cuidado com cada paciente é bastante próximo. Assim, por 

se tratar de um serviço de Pediatria e pela característica da doença, o médico 

responsável acompanha por muitos anos seu paciente e cria uma relação de 

proximidade com cada um deles. 

Dessa forma, minha experiência mostrou que o processo de contrarreferência 

era quase impossível de ser praticado com os pacientes de SNC. Novamente, 

parecia haver alguma particularidade com tais pacientes. Praticar a contrarreferência 

era sempre um trabalho hercúleo!7 Isso parecia se ligar ao fenômeno que descrevi 

acima: a forte ligação com o hospital. Pensando na estruturação do SUS, eu refletia 

que um dia o serviço estaria inflado demais. E mediante isso, surgiu nova pergunta: 

haveria algo com o que eu pudesse contribuir? 

Foi assim que, a partir destas e tantas outras inquietações cotidianas, iniciei a 

busca por realizar um mestrado na Unifesp. Tendo passado por alguns 

 
7 Nos últimos anos da assistência, já mais escolada, finalmente consegui construir e ter sucesso em 
dois encaminhamentos!   
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departamentos, como a Psiquiatria, a Pediatria e a Psicobiologia, em 2011 conheci o 

Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde (CeHFi) da EPM/ Unifesp, 

dirigido e coordenado pelo Prof. Dr. Dante Marcello Claramonte Gallian e suas 

correntes linhas de pesquisa à época: Humanidades e Humanização em Saúde e 

História Oral e Narrativas em Saúde. 

A forma como cheguei ao CeHFi também foi determinante para o modo como 

a pesquisa foi se estruturando. Neste momento, já tendo contato com o 

departamento de Medicina Preventiva, procurei o quadro de disciplinas e dentre 

elas, uma de nome Laboratório de Humanidades (LabHum)8 saltou-me aos olhos. 

Seria possível estudar as humanidades na Unifesp? Do que exatamente se tratava? 

Uma disciplina em que se lia os clássicos da literatura para discutir a humanização 

do profissional de saúde?!  

Nessa época, eu me preparava para assumir uma nova função na equipe do 

hospital. Com a Residência Multiprofissional sendo implementada, eu poderia passar 

a ser preceptora do programa, mas para tanto, seria necessária uma especialização. 

Estava então, estudando para prestar um concurso em Curitiba, para obtenção do 

título de Psicóloga Hospitalar, oferecido pelo Conselho Federal de Psicologia. Foi 

quando assisti a primeira aula do Laboratório e fiquei maravilhada com o que 

encontrei dentro da Escola!  

Sempre tive um apreço especial pela literatura, talvez por ter crescido em 

meio a livros e mais livros, afinal meus pais conheceram-se durante o curso de 

Letras e minha primeira opção acadêmica fora inclusive esse mesmo curso. Assim 

lembro que ao me apresentar aos colegas e contar um pouco da trajetória que aqui 

descrevi, conclui minha fala com: “minha primeira disciplina, comecei bem!”. Após 

esse semestre inicial, não abandonei mais o LabHum. Posso dizer que sou 

considerada membro de seu núcleo duro, maneira como carinhosamente chamamos 

 
8 O LabHum nasceu em 2003, de forma espontânea no CeHFi, por uma iniciativa dos alunos de 
graduação para darem seguimento às discussões literárias realizadas nas aulas de História da 
Medicina (LIMA et al., 2014), ao introduzir a literatura clássica para se pensar a Humanização em 
Saúde. Essa iniciativa tem como objetivo integrar mudanças no Currículo dos cursos na área da 
Saúde, incorporando um enfoque além de biomédico, também humanístico (LIMA et al., 2014). Para 
propiciar as reflexões sobre a humanização, a proposta é de que se faça a leitura e discussão de 
clássicos da literatura universal. Esses despertam a reflexão e contribuem para a formação 
humanística de estudantes e profissionais da área da Saúde (BITTAR et al., 2013). Vale ressaltar que 
o LabHum mantém esse nome na Academia, mas já tendo ganhado ampla visibilidade fora dela, foi 
batizado de Laboratório de Leitura (LabLei) e segue tendo seus efeitos por onde é inserido 
(GALLIAN, 2017). 
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aqueles que sempre repetem a experiência. Por ser uma tarefa demandante em que 

participo ativamente, ler e reler o mesmo clássico (que são quase sempre livros 

longos), não está sendo possível no momento. Mas, de lá para cá, já foram cerca de 

quinze obras!  

O primeiro deles, “Admirável Mundo Novo”, li no avião, voltando da prova em 

Curitiba...  

O encantamento com o dispositivo é tamanho, que em 2016 tive oportunidade 

de me tornar Coordenadora do LabHum. Em relação ao processo de coordenação, 

não posso deixar de mencionar os mais de dez contos lidos durante dois anos de 

participação no Laboratório de Coordenadores; principalmente o mais especial e um 

dos meus preferidos: o conto “A Menor Mulher do Mundo”, de Clarice Lispector, que 

utilizei no ciclo que conduzi. 

Assim, após algum tempo de aproximação com a linha de pesquisa, surgiu o 

interesse em desenvolver um projeto para além destes questionamentos iniciais. Ao 

ser apresentada à metodologia História Oral de Vida (HOV)9 – que preconiza a 

interpretação de narrativas de colaboradores para a compreensão do fenômeno a 

ser estudado, o que contribui para o processo de humanização dos envolvidos – o 

objeto que tinha em vista para minha pesquisa ampliou-se drasticamente. Através da 

interpretação das narrativas de histórias de vida, é possível uma total abertura para 

a compreensão de um determinado fenômeno.  

Dessa forma, pude elaborar uma pergunta específica relacionada ao final do 

tratamento oncológico, mas a própria metodologia HOV contempla a ampliação do 

objeto de pesquisa se assim aparecer na história do colaborador.  

Não pude deixar, então, de ligar os pontos entre minha experiência prévia a 

essa metodologia: escutando tantas narrativas, comecei a sentir que o contar, 

muitas vezes, parecia ser a única possibilidade para muitos pacientes. Não posso 

deixar aqui de citar minha inserção durante alguns anos na equipe de Cuidados 

Paliativos. Este trabalho contribuiu sobremaneira para tal percepção, afinal lidar com 

a terminalidade fez com que eu percebesse a importância que poderia ter para os 

 
9 A metodologia será detalhada na seção correspondente, mas preciso aqui lembrar-me da minha 
admiração pela HOV, tão logo a conheci. Isso deveu-se também aos meus aprendizados por ter 
participado de um dos últimos semestres em que ocorreu o Grupo de Estudos de História Oral em 
Saúde (GEHOS) no CeHFi. 
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pacientes narrarem suas histórias 10 . Além disso, escutar esses relatos de 

terminalidade também ecoava e fez com que eu desenvolvesse uma pergunta de 

pesquisa também na tentativa de dar sentido a este trabalho. 

No período em que atuei junto à equipe de Cuidados Paliativos, pensava 

sobre as articulações possíveis entre a prática hospitalar e uma modalidade de 

atendimento à qual também me dedico e atuo profissionalmente desde 2009, 

conhecendo e admirando seus potentes efeitos. Trata-se do Acompanhamento 

Terapêutico (AT)11, que sempre ajudou a pensar minha prática clínica e também me 

motiva a continuar minhas pesquisas. Por ser um dispositivo clínico bastante 

potente, sempre me fez considerar suas possíveis articulações com a saúde 

pública.  

Assim, em 2012, tive a oportunidade de apresentar um projeto de AT 

embasado pelo referencial teórico da Psicanálise, junto à coordenação de 

Psicologia, para um paciente em Cuidados Paliativos. Devido ao sucesso da 

intervenção, o projeto foi implantado na Clínica de SNC. O projeto durou até 2017, 

quando deixei o hospital, a fim de me dedicar mais à pesquisa. Durante esse 

período, dez pacientes foram encaminhados para atendimento e os resultados, 

sempre profícuos, já foram apresentados em diversos congressos na área do AT e 

da Oncologia12.  

Desde minha formação como acompanhante terapêutica, além de ter 

participado ativamente de um Coletivo que pensava as interfaces possíveis desta 

prática no campo da saúde pública, pudemos - em uma parceira do CeHFi com uma 

 
10  Ocorre-me agora a fala que escutei da mãe de um paciente terminal, que até então, muito 
resistente às minhas investidas, vai me procurar pelo hospital e diz algo como: “você pode me ouvir 
agora? Se não tiver sala, pode ser na escada mesmo. Preciso falar!”  
11 O AT é uma prática clínica que surge na Argentina, no bojo da reforma psiquiátrica da década de 
60 (HERMANN, 2012), como uma possibilidade de intervenção para além dos muros dos hospitais 
(na época, psiquiátricos). Por atuar em outro setting, por exemplo, no cotidiano dos acompanhados, 
como costumamos chamá-los, ele é um dispositivo que permite aos sujeitos viverem outras 
experiências, dando novos sentido a elas. Assim, é uma prática que objetiva promover laços sociais 
àqueles que estejam impossibilitados por alguma razão – como barreiras físicas e/ou situações de 
sofrimento psíquico –, a circularem em seu meio social. Isso permite com que retomem desejos e 
possibilidades subjetivas, ao resgatarem o que há de mais particular em si, bem como criarem 
possibilidades de vida não doente, pois muitas vezes encontram-se presos à condição de doentes. 
12  SNOLA The State of art in Neuro-Oncology & Slaop Sociedad Latinoamericana de Oncología 
Pediátrica (2018); XI Congresso Internacional de Acompanhamento Terapêutico e V Colóquio de 
Humanidades Narrativas e Humanização em Saúde (2017); X Congreso Internacional de 
Acompañamiento Terapéutico Cordova: Clínica de las Fronteras (2015) III Simpósio de 
Acompanhamento Terapêutico, Saúde Pública e Educação (2015); X Congreso Iberoamericano, IX 
Congreso Internacional, I Congreso Uruguayo de Acompañamiento Terapéutico (2014);  I Simpósio 
de Acompanhamento e Saúde Pública (2012). 
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instituição de ensino e pesquisa no campo do AT, a Attenda - organizar e sediar na 

Unifesp o XI Congresso Internacional de AT, que ocorreu em 2017, juntamente ao V 

Colóquio de Humanidades, Narrativas e Humanização em Saúde. Tal evento contou 

com a presença de Rita Charon, pioneira no campo da Medicina Narrativa, o que me 

fez cada vez mais pensar na articulação do AT com o campo das narrativas em 

saúde.  

Também por isso, configura-se como justificativa pessoal desta pesquisa meu 

desejo de continuar refletindo sobre a ampliação desta prática. E por que não, assim 

o fazendo, contribuir para as práticas de humanização, não só com o dispositivo de 

tratamento, mas também em sua articulação com o campo das narrativas? 

Dessa forma, desenhamos um projeto que considerasse as histórias dos 

profissionais, familiares e pacientes, para além dos efeitos psicológicos do 

tratamento das crianças. A partir da interpretação da narrativa de cada colaborador, 

buscamos compreender os sentidos atribuídos à experiência 13  de se ter a vida 

marcada pelo câncer infantil em Sistema Nervoso Central. Para tanto, consideramos 

os diversos envolvidos neste processo (pacientes, familiares ou responsáveis legais 

e profissionais), levando em conta os mais variados aspectos alcançados por suas 

narrativas.  

Por fim, não posso deixar de considerar que, a minha escuta de tantas 

histórias, dramas, sucessos e compartilhamentos com a equipe, fez com que este 

projeto de pesquisa ganhasse corpo. 

 

1.1.2 Desdobramentos da Pesquisa 

 

Após um ano de aproximação, no final de 2013 o projeto de pesquisa estava 

escrito. Em sequência, no início de 2014, foi enviado para avaliação do Comitê 

Científico do IOP/ Graacc/ Unifesp, como exigência formal desta instituição. Em 

agosto deste mesmo ano, houve solicitações de ajustes por esse Comitê. Em 

novembro, o projeto foi reenviado e finalmente, aprovado sob o número 022-2014 

 
13 Nesta pesquisa utilizamos o termo experiência assim como o definiu Larrosa Bondía (2002) como 
“algo que nos passa, que nos acontece, que nos toca” (p, 21), e que é diferente de algo que 
simplesmente se passa, se acontece, pois muita coisa se passa, mas pouco nos acontece. Assim, 
para o autor, algo que experienciamos é diferente de uma informação recebida que nos permite 
aprender algo ou uma opinião que damos sobre algo. Podemos aprender algo sem que isso nos 
suceda. Podemos opinar sobre algo sem que isso nos toque. Nesse sentido, há um sujeito da 
experiência que se permite ser transformado por ela. 
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(Anexo 1). Neste momento, foi então, submetido à Plataforma Brasil, enviado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp (CEP/ Unifesp) e aprovado em 26.02.2015, 

sob o número: 41229415.1.0000.5505 (Anexo 2). Assim, além do parecer de 

aprovação do CEP via Plataforma Brasil, nesta pesquisa há uma carta de aprovação 

do Comitê Científico do IOP/ Graacc/ Unifesp.  

Em 2017 participei do processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em 

Saúde Coletiva (PPGSC) do departamento de Medicina Preventiva, e estava 

regularmente matriculada em agosto daquele ano. Após seis meses, em 21.03.2017, 

passei pelo exame de Qualificação.  

Conforme expus no momento da Qualificação, a pesquisa seguiu bastante fiel 

ao projeto no decorrer do seu desenvolvimento. Cabe ressaltar, porém, a realização 

de algumas modificações em relação ao projeto aprovado pelo CEP.  

A principal modificação - referente a idade dos colaboradores - ocorreu 

espontaneamente e a maneira como aconteceu está descrita no caderno de campo 

(Anexo 5). No projeto, a idade limite estipulada era de treze anos e houve um 

paciente entrevistado que havia acabado de completar quatorze. Isso se deu em um 

processo bastante significativo que elucida a participação ativa do pesquisador e sua 

pretensa neutralidade, discussão cara em pesquisa qualitativa, que será retomada 

mais à frente.  

Como descrito no caderno de campo, este era um paciente de quem eu ouvia 

falar e havia uma torcida (minha e da psicóloga que o atendia) para que ele 

terminasse o tratamento e participasse da pesquisa. Quando isso ocorreu, ele havia 

acabado de completar seus quatorze anos.   

Outro ponto que sofreu alteração foi a maneira como a devolutiva social da 

rede de pacientes e familiares foi feita. A ideia proposta no projeto era que fossem 

criados livros, ou um produto outro, contendo as histórias narradas. Foram 

incansáveis as tentativas e incentivos de executar essa proposta com cada paciente, 

bem como para que os familiares se envolvessem com a confecção de tal produto. 

Até que por minha exaustão e ao perceber que deveria haver um motivo pelo qual 

isso não ocorria, resolvi não mais insistir. No momento da imersão nas narrativas, 

meu desconforto com essa situação retornou e concluí que talvez a ausência de 

devolutiva social teria relação com as próprias temáticas cristalizadas inicialmente. A 

primeira delas havia sido a dificuldade dos envolvidos em enfrentar o tratamento e a 

doença. Ora, talvez a dificuldade com todo o processo, relatada pelos 



11 

 

 

colaboradores, sem exceção, fosse algo com o qual não quisessem entrar em 

contato nesse momento final. Talvez fosse justamente esse o momento de viverem 

outras experiências fora do hospital e evitar reviver situações tão difíceis.   

Em relação aos objetivos específicos, algo também se processou. 

Inicialmente, um deles dizia respeito à fase final do tratamento e como os envolvidos 

no processo significavam as experiências relativas a este período. No entanto, com 

o decorrer da pesquisa, começamos a pensar que o interesse pelo final do 

tratamento configurava-se como um momento para análise das narrativas e não 

mais como um objetivo a ser verificado. O fato dos pacientes e familiares terem sido 

entrevistados logo ao final do tratamento, fez com que tivéssemos uma 

compreensão desse fenômeno após seu término. Isto é, o que os colaboradores 

disseram, disseram logo após o final de um importante ciclo e poderíamos extrair 

significações da experiência, neste determinado período: logo após seu término. 

Assim, novas perguntas despontaram: Há vasta literatura sobre pacientes já 

sobreviventes ou fora do tratamento de câncer, mas qual seria a impressão dos 

envolvidos no processo logo após a finalização do tratamento? O que esses 

envolvidos, ao final de um ciclo, tendo passado pela jornada do tratamento, teriam a 

dizer? Haveria uma comparação possível entre a significação contada 

imediatamente após o final do tratamento e a significação contada após alguns anos 

do atravessamento da experiência? Foram perguntas que comecei a fazer a partir 

destas novas reflexões sobre o objetivo específico.  

Ainda, vale comentar que, durante a construção da interpretação das 

narrativas, apresentamos os resultados parciais deste trabalho no XII Congresso 

Nacional da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), ocorrido em julho 

de 2018, na Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro (NARS et. al, 2018a).  

Havíamos considerado tais resultados parciais após um primeiro momento de 

imersão nas narrativas, ou seja, da releitura das entrevistas e do caderno de campo, 

bem como da escuta dos áudios e contribuição da abordagem de interpretação 

utilizada nesta pesquisa. Com isso, chegamos à interpretação de cinco temáticas 

iniciais - as dificuldades em relação ao tratamento e a doença, a dedicação, o 

encontro com o humano, o saber profissional e o final do tratamento - que foram 

detalhadas no relatório da Qualificação e na apresentação deste trabalho no referido 

congresso.  
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Com o avançar das interpretações, essas temáticas foram sendo 

aprofundadas e mais bem lapidadas até que por fim chegamos a uma temática 

central e preponderante nas narrativas, que será apresentada na seção de 

discussão. Porém, é interessante retomar aqui - para uma melhor compreensão no 

momento da interpretação das narrativas - que logo no início do processo de 

entrevistas com os colaboradores, percebemos que uma temática começou a 

emergir e dizia respeito às dificuldades encontradas com o aparecimento da doença 

e durante o tratamento. Antes mesmo das transcrições iniciais, conforme conduzia 

as entrevistas, já era possível perceber como todos os colaboradores utilizavam um 

mesmo termo para descreverem a experiência. Nesse sentido, no decorrer da 

primeira transcriação foi possível identificá-lo, através da palavra difícil, que era 

enfatizada por nosso ponto zero de maneira a saltar aos ouvidos. Posteriormente, 

emergiu, de fato, com bastante potência nas entrevistas que se seguiram.  

Levando-se em conta o entrecruzamento das narrativas, que era prerrogativa 

para a interpretação dos temas encontrados, parecia ser esta a principal significação 

para a experiência de se ter a vida marcada pelo câncer em SNC.  

Todavia, no período em que as entrevistas foram realizadas, este tema 

também figurou como uma dificuldade: ora, que atravessar essa experiência era 

difícil, parecia um tanto óbvio, sobretudo sendo a pesquisadora uma profissional da 

área. Certamente, o atravessamento de tal experiência não parecia nada fácil. 

Instaurava-se um desafio: como trabalhar com a interpretação desse dado? 

No momento da releitura das entrevistas, no entanto, o que começou a surgir 

foi que ainda que as dificuldades aparecessem como principal significado ao 

atravessamento desta experiência, além do seu sentido ser particular para cada 

colaborador, por mais que o câncer fosse considerado uma doença grave em si, 

para alguns deles, era considerado como o mais difícil, ou muito difícil.  

Foi então que, com o decorrer do processo de aprofundamento das análises, 

algo se processou. Percebemos que a dificuldade seria um pano de fundo para o 

aparecimento de nossa categoria analítica, colaborando no processo de 

interpretação das narrativas.  Já que o câncer era considerado como difícil, qual 

seria o recurso de enfrentamento 14  para lidar com ele? Assim, ao definirmos o 

 
14 Recursos ou estratégias de enfrentamento são aqui entendidos como uma mobilização emocional, 
comportamental e cognitiva, que visa a adaptação a situações que se modificam em cada etapa da 
doença (PEÇANHA, 2008). 
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recurso de enfrentamento como tal categoria analítica, a dificuldade apareceu como 

algo fundante em relação ao câncer e para se lidar com ela, viria o recurso de 

enfrentamento. Esse passou a ser, portanto, um de nossos objetivos, quais seriam 

os principais recursos de enfrentamento em relação ao tratamento e a doença.   

Por fim, ainda em relação XII Congresso Nacional da Associação Brasileira de 

Saúde Coletiva, apresentamos um outro trabalho (NARS et. al, 2018b) sobre as 

contribuições da Filosofia ao campo da Saúde Coletiva, já que o referencial 

escolhido para interpretação das narrativas dos colaboradores foi deste campo 

teórico. Nesse trabalho, mostramos então, como funcionou a escolha de tal aporte, 

que ocorreu de forma espontânea, após as temáticas terem emergido das 

narrativas.   

O surgimento da Filosofia como nosso principal referencial também está 

relacionado a minha história e se deu através de um feliz encontro: em 2017, tive 

contato - por participar do grupo de professores convidados que compõe a disciplina 

Iniciação às Práticas Médicas (IPM)15 - com a leitura de uma obra que trabalha 

conceitos da Filosofia articulados à área da saúde. À medida que a leitura avançava, 

havia um total encontro dos seus conceitos com o que vinha sendo desenvolvido 

como possíveis temáticas desta pesquisa. Isso porque, para além das contribuições 

da Bioética, a autora se debruça em várias questões da ética médica. Mas, mais do 

que isso, propõe reflexões cruciais para o campo da saúde que ressoavam com os 

achados de nossa pesquisa. Este encontro será retomado oportunamente.  

Antes disso, apresentaremos o contexto do nosso estudo.  

 

1.2 O Contexto do Estudo 

 

1.2.1 O Câncer Infantil 

 
 
15 Unidade curricular do curso de graduação em Medicina da Escola Paulista de Medicina (EPM/ 
Unifesp). Em conjunto com a equipe médica que coordena visitas dos alunos a cenários de saúde, 
como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Unidades Básicas de Saúde (UBS), etc., há a 
proposta de integrar as humanidades no currículo médico, utilizando as narrativas para tal. Nesse 
sentido, durante as aulas, os alunos relatam as visitas realizadas aos cenários e ao final, constroem 
narrativas acerca das reflexões realizadas em sala, o que posteriormente gera discussões ao redor 
dos temas que mais chamaram atenção.  
Atualmente, além de seguir no grupo da IPM, também faço parte do grupo de estudos sobre Filosofia 
das Ciências da Saúde, do CeHFi/ EPM/ Unifesp. Nele, aprofundamo-nos em estudos filosóficos, 
também com a proposta de seguir estudando as humanidades e sua potência na área da saúde.  
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O câncer é raro na infância, mas por ser considerado uma doença crônica 

complexa, apresenta grande impacto para os pacientes, familiares e profissionais 

(MOREIRA, 2017). Em termos de incidência, o Instituto Nacional do Câncer (INCA) 

estimou em sua última publicação sobre estimativas, que os tumores infantojuvenis 

(que compreendem a população de zero a 19 anos), variam de 2% a 3% do total de 

casos registrados. Precisamente, os tumores infantojuvenis correspondem a 2,8% 

de todas as neoplasias informadas e as leucemias são o tipo de câncer mais comum 

(de 0 a 14 anos: 33,2%; de 0 a 19 anos: 25,6%) (INCA, 2016). 

No Brasil, o câncer se configura como segunda causa de morte entre as 

crianças, adolescentes e adultos jovens e é ultrapassada somente pelos óbitos por 

causas externas, além de ser a doença mais fatal nessa faixa etária (INCA, 2019). 

Em 2014, ocorreram 2.724 óbitos por câncer na faixa etária de zero a 19 anos 

(INCA, 2019).  

Os sinais de aparecimentos do câncer são inespecíficos, como náuseas e 

vômitos, e podem ser confundidos com outras doenças da infância, o que torna o 

diagnóstico mais complicado de ser realizado (INCA, 2019). 

Por outro lado, mundialmente as taxas de cura aumentam progressivamente. 

O tratamento oncológico vem sofrendo avanços consideráveis, principalmente desde 

a década de setenta e se torna crescente o número de sobreviventes (TELES, 

VALLE, 209, ARRUDA-COLLI et al., 2016). No Brasil, a sobrevida de pacientes 

infantojuvenis com câncer atualmente, é de 64% (INCA, 2019). Por conta desses 

altos índices de cura, também se tornam cada vez mais numerosos os estudos 

acerca dos efeitos tardios a que os sobreviventes estão submetidos (ANDERS, 

SOUZA, 2009, MEDÍN, 2009; TELES, VALLE, 2009; BOAVENTURA, ARAUJO, 

2012, ARMENIAN, 2015). Atualmente, nos Estados Unidos 60% das crianças 

tratadas vão viver com efeitos tardios da doença e do tratamento (Childhood Cancer 

Statistics, 2017).  

Esses efeitos são bastante heterogêneos e isso ocorre em função da 

agressividade das propostas terapêuticas, compostas por cirurgias, quimioterapia e 

em alguns casos, radioterapia, além de diversos procedimentos invasivos (INCA, 

2019). A experiência de sobreviver à doença deixa além de marcas orgânicas, 

marcas psíquicas (MEDÍN, 2009). Assim, torna-se mister aos sobreviventes propor 
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cuidados avançados e medidas de reabilitação por uma ampla gama de 

profissionais, bem como condições dignas de qualidade de vida.  

Para o INCA (2019), tão importante quanto o tratamento é a atenção que 

deve ser dada aos aspectos sociais da doença. A criança e o adolescente doentes 

devem receber atenção integral no seu contexto familiar. Assim, a cura não deve se 

basear somente na recuperação biológica, mas também no bem-estar e na 

qualidade de vida do paciente.  

Alguns autores referem que o câncer é uma doença disruptiva e de alto 

impacto (SILVA et al., 2016; WANGMO et al., 2016; VINDROLA-PADROS, BRAGE, 

2017). Wangmo et al. (2016) consideram o câncer uma experiência difícil que ainda 

necessita de estudos em relação às formas de cuidado. Pode ser considerado um 

evento catastrófico para toda a família por estar associado a possibilidade de morte, 

o que pode gerar inúmeros efeitos emocionais como medo, devastação, solidão, 

stress e perda do sentido de normalidade. Heilferty (2018) em um estudo narrativo 

sobre blogs de pais que têm filhos com câncer refere que nesse tipo de material foi 

encontrado o sentimento da incerteza prolongada em relação a rotina familiar por 

parte dos pais.  

Assim, por conta das diferentes reações que o câncer infantil pode gerar, 

como stress, ansiedade, depressão; e por ser uma condição crônica impactante e 

um momento de crise, podem ser encontrados com frequência na literatura estudos 

sobre estratégias, recursos e mecanismos de enfrentamento (GUTIÉRREZ et al., 

2006; SILVA et al., 2016; VIDOTTO et al., 2017; VINDROLA-PADROS, 

BRAGE,  2017; COX, 2018). O enfrentamento de uma situação difícil está 

relacionado com os relatos sobre a natureza de tal situação. Se os recursos de 

enfrentamento são inadequados à experiência narrada como difícil, apresenta-se um 

desequilíbrio que gera mal-estar e crise (GUTIÉRREZ et al., 2006). Gutiérrez et al. 

(2006) ressaltam ainda que o enfrentamento é particular a cada um. Por isso, não se 

pode considerar que as situações difíceis são iguais para todos, deve-se acolher o 

relato e o significado dado a experiência para entender o que é uma situação difícil a 

ser enfrentada. 

Para esses autores, enfrentar uma grave doença crônica na infância com 

iminente possibilidade de morte, tende a ser vivida e narrada como mais 

desestruturante. Assim, o câncer demanda modos adequados de enfrentamento e 

sua impossibilidade pode gerar diversos desequilíbrios, tais como mal-estar, crises 
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na família e impacto psicológico (GUTIÉRREZ, et al., 2006). Neste intento, vários 

estudos apontam para a importância das narrativas em Oncologia Pediátrica 

(GUTIÉRREZ, et al., 2006, ATIKSON, RUBINELLI, 2012, AQUINO et al., 2014, 

BISHOP et. al., 2014, VINDROLA-PADROS, BRAGE, 2017). Em contextos de 

doença, criar narrativas permite que o doente e aquele que cuida enfrentem 

situações de ruptura biográfica (VINDROLA-PADROS, BRAGE, 2017). Como o 

câncer é considerado um evento excepcional, requer a narrativa para significá-lo. 

(AQUINO et al., 2014).  

Para Gutiérrez et. al. (2006), essa tem uma relação importante com o 

enfrentamento da doença, partindo do pressuposto que a experiência humana se 

organiza em narrativas. Assim, a possibilidade de narrar contribui para que se 

construa novos modos de enfrentamento da experiência vivida, saindo de um 

quadro, como dizem os autores de “enfrentamento paralisante” (p. 260) para uma 

experiência com um sentido.  

 

1.2.1.1. O câncer infantil em Sistema Nervoso Central 

 

Entre as doenças que mais causam danos à qualidade de vida estão os 

tumores de SNC (SILVA et al., 2008). De acordo com o INCA (2016), eles são 

atualmente o maior desafio para a Oncologia Pediátrica, uma vez que representam o 

segundo grupo de diagnóstico mais comum na infância entre as crianças de zero a 

14 anos. Os tumores de SNC correspondem a 16% entre as crianças de zero a 14 

anos e 13,3% entre as de zero a 19 anos. Neste último grupo, ocupam a terceira 

posição, já que os linfomas ocupam a segunda.  

Segundo o INCA (2016), sua incidência tem aumentado e as taxas de 

sobrevida cresceram pouco em comparação a outras neoplasias. Correspondem a 

cerca de 19% a 27% das neoplasias nos países desenvolvidos e o pico de 

incidência ocorre na faixa etária de 1 a 4 anos. Os tumores mais frequentes são os 

meduloblastomas cerebelares e o Pnet de outras localizações no SNC.  

Os danos causados por tumores do SNC são os maiores entre as neoplasias 

na infância, devido principalmente a sua localização. Estes danos envolvem 

sequelas físicas, bem como neuropsicológicas e neuroendócrinas, que podem 

começar a acometer os pacientes antes mesmo do tumor ser descoberto e 

diagnosticado. Alguns desses danos, no entanto, são reversíveis após a cirurgia e 
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tratamento, por exemplo, através da reabilitação. Porém, é comum às terapêuticas 

adotadas - abordagem cirúrgica, quimioterapia e/ou radioterapia - gerarem efeitos 

tardios. Percebem-se efeitos relativos ao desenvolvimento físico, cognitivo e 

emocional, que alteram os campos intelectuais, de atenção e memória; bem como 

alterações comportamentais, problemas de crescimento e maturação sexual – entre 

outras problemáticas. De forma geral, a radioterapia é a que causa maiores 

sequelas, como endocrinopatias, osteoporose, obesidade e sequelas neurológicas 

(SILVA E CAPPELLANO, s/a).   

Apesar do aumento na taxa de sobrevida, o tratamento das neoplasias de 

SNC na infância continua sendo um desafio que requer maior assistência e atenção 

no que se refere a uma abordagem multidisciplinar. São os pacientes que mais 

necessitam destas intervenções, tanto durante o tratamento, como após seu 

término. (SILVA, CAPPELLANO, s/a). 

 

1.2.2. O Final do Tratamento Oncológico Infantil  

 

O final do tratamento é um período crítico, pois muitas vezes, não se tem 

mais a doença, mas ainda assim, convive-se com a ameaça dela voltar. (Mackenzie, 

Curle, 2012).  

Ante a criticidade de tal momento, é comum encontrarmos na literatura sobre 

o assunto, guidelines, que ditam recomendações para esta fase do tratamento. 

(WILKINS et al., 2014; CHILDREN´S ONCOLOGY GROUP, 2008). Prática bastante 

em voga atualmente, estes são manuais que apresentam regras, passos, instruções 

e recomendações do que pode ser feito para determinada população. Um dos 

artigos sobre os guidelines destaca que o paciente fica “perdido” no período de 

transição e recebe cuidados inadequados ou nenhum cuidado, após o tratamento 

(JACKOBSEN, 2009). Assim, essa lacuna é justamente o que a tendência dos 

guidelines pretende suprir. Todavia, para além dos benefícios que tais manuais 

proporcionam, geralmente não consideram a dimensão subjetiva da experiência, o 

que há de singular em cada paciente, familiar ou mesmo em cada profissional.  

Nesse sentido e especificamente sobre a experiência de finalizar o tratamento 

(que se aproxima da conceituação que estamos utilizando neste estudo) o artigo “O 

Fim do Tratamento não é o fim: experiências de pais sobre a transição do 

tratamento, cujos filhos tiveram câncer” (MACKENZIE, CURLE, 2012, tradução 
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nossa) traz importantes contribuições sobre tal período. A pesquisa em questão 

utilizou-se de narrativas para apreender o sentido pessoal do final do tratamento 

para cada participante e para tanto, foram realizadas entrevistas com pais de 

pacientes. Os autores destacam que para os pais, há uma junção entre o tratamento 

e o período final dele e quando de fato há o término, eles oscilam entre a vida estar 

normal e a sensação de que aquela experiência não os deixaria. Este artigo, no 

entanto, traz apenas a visão dos pais em relação ao período.  

Rivero-Vergne et al. (2012) fazem uma análise sobre o retorno do paciente à 

comunidade e seus impactos, estudando um pouco mais a fundo a vivência do 

paciente em finalizar o tratamento, bem como a vivência dos pais e dos profissionais 

envolvidos com o tratamento. Para as autoras, este se constitui como um momento 

de crise e períodos de transição quando algum planejamento ocorre, tendem a ser 

mais bem vivenciados. As autoras também discutem que no momento do final do 

tratamento há a sensação por parte dos pais de que as responsabilidades 

aumentaram devido a não terem mais tanto contato com a equipe médica, como 

tinham durante o tratamento. As dificuldades financeiras e o retorno do paciente à 

escola também são destacados como impactante neste período e, portanto, 

necessitam de atenção e apoio para tal.  

Woodgate (2006) apresenta um estudo narrativo em que foram entrevistadas 

crianças e mães de pacientes, no qual a principal significação extraída para o 

período, foi a de que a vida não seria mais a mesma, mas que era necessário seguir 

em frente, embora a experiência do câncer não fosse algo fácil de se superar. 

Assim, para o final do tratamento, além da imprecisão dos conceitos utilizados 

na literatura, foram encontrados de forma geral, estudos que se referem a grupos 

específicos: crianças, irmãos, pais ou profissionais16. Por exemplo, há estudos que 

 
16 Pesquisamos as bases Lilacs, PubMed e Scielo. Foram feitas duas séries de buscas. A primeira 
contemplou o final do tratamento e os principais descritores que utilizamos foram: “câncer, criança, 
narrativa, oncologia pediátrica, neoplasia, experiência, vivência, significado”, além da palavra-chave 
‘final de tratamento’. Também foram usados os termos “transição”, “short term survivors” e “after 
completion of therapy”, por serem termos correlatos na literatura. Consideramos principalmente os 
estudos encontrados a partir do ano de 2013, por representarem as publicações científicas mais 
atuais. Entretanto, como não foram encontrados muitos artigos para o período, também utilizamos 
estudos comumente citados na literatura, de anos anteriores e que trouxessem contribuições 
importantes a esta pesquisa.  
A segunda busca contemplou o objetivo geral da pesquisa, isto é, identificar o significado em relação 
à experiência de atravessar o tratamento em geral, sem considerar significações específicas para o 
final do tratamento. Os principais descritores que utilizamos foram: “câncer, criança, narrativa, 
oncologia pediátrica, neoplasia, experiência, vivência, significado” Como resultado, identificamos que 
esses também foram realizados utilizando grupos específicos (crianças, só irmãos, mães ou pais, 
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investigam o porquê mães acompanham seus filhos em consultas no período de 

transição (DOSHI et al., 2014), ou outros impactos na vida dos pais dos pacientes 

desde o início até após o final do tratamento (HÓVEN et al., 2013).  

Acerca da superação e de recursos de enfrentamento para lidar com a 

doença, relacionados também ao stress durante e ao final do tratamento, 

Castellano-Tejedor et al. (2017) pontuam que é necessária especial atenção no 

mapeamento da experiência dos pais em diferentes momentos do tratamento, para 

desenhar intervenções específicas e diminuir o stress no momento da 

sobrevivência.   Ainda, uma revisão de literatura sobre os impactos psicossociais 

do final do tratamento nas crianças (WAKEFIELD et al., 2010), aponta que “há 

poucos estudos empíricos descrevendo a experiência de crianças que completam o 

tratamento e aguardam alcançarem o status de sobreviventes a longo prazo” (p. 

263). Por isso, o estudo conclui que novas pesquisas na área são necessárias para 

endereçar tais questões e para pensar nas necessidades deste crescente público. 

Por sua vez, Cox (2018) aponta que atualmente os estudos sobre enfrentamento 

são comuns nos estágios iniciais da doença, sendo necessários mais estudos para 

os demais períodos do tratamento.  

Assim, o câncer infantil de SNC impõe múltiplos desafios não só ao campo da 

Oncologia Pediátrica, como também à Saúde Coletiva, no que tange às perspectivas 

e ao cuidado complexo à saúde da criança. Devido ao aumento das chances de 

cura, se torna cada vez mais frequente o estudo da sobrevivência. Isso se torna 

fundamental em Oncologia, pois o que o sobrevivente tem a dizer, contribui para a 

construção do conhecimento científico desde o momento da descoberta da doença, 

até o final do tratamento e seus efeitos (GOLDSBY et al., 2006).  

Em relação aos estudos narrativos sobre a significação da experiência do 

câncer, considerando o tratamento como um todo, há um estudo que trabalha com o 

entrecruzamento das narrativas dos envolvidos no processo (pais, crianças e 

médicos), com diversos tipos de neoplasias, mas especificamente com crianças em 

cuidados paliativos. Neste contexto, os temas trabalhados pelos autores tiveram 

 
ambos os pais e/ ou profissionais). Tais estudos abordam diversos tipos de doenças oncológicas, ou 
mesmo quando se referem a uma doença, não refletem todos os envolvidos no processo. De maneira 
geral, estes foram utilizados ao longo desta dissertação. (AQUINO, et al., 2014; GREEN, JUAREZ, 
2012; HERNAO, SERNA, 2016; SILVA et al., 2016; SANTOS et al., 2018). 
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relação com a morte (CLERCQ et al., 2016). Desta forma, não foram encontrados 

estudos que levassem em consideração exclusivamente as neoplasias do SNC 

durante o tratamento. Pensamos que um estudo como esse, poderia então, trazer 

luz ao campo de sobreviventes de câncer infantil, por possuírem demandas de 

saúde específicas, devido à complexidade dos cuidados necessários.  

Assim, consideramos que a problematização de como se vivencia e se atribui 

sentido à experiência de enfrentar o tratamento e chegar ao seu término, levando 

em conta os diversos envolvidos nesse processo, poderá contribuir de forma mais 

abrangente para a construção do conhecimento na área, na medida em que será 

possível obter o entrecruzamento das vivências de todos os envolvidos com o 

câncer em SNC, por ter esse especificidades em relação às outras neoplasias da 

infância.  

Neste cenário, a temática da Humanização em Saúde ganha especial 

importância. Trazer à baila o que todos aqueles que se afetam com o processo 

(pacientes, familiares/ responsáveis e profissionais) têm a dizer sobre suas 

experiências é de suma importância no atual contexto de desumanização da saúde, 

conceitos esses que serão utilizados como aporte teórico desta pesquisa. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Com essa pesquisa pretendemos compreender significações atribuídas à 

experiência de se ter a vida marcada pelo câncer infantil em SNC, através do 

entrecruzamento e interpretação das narrativas obtidas à luz da história de vida dos 

envolvidos nesse processo, ao final do tratamento.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

2.2.1 Identificar e compreender possíveis recursos de enfrentamento advindos 

das significações em relação ao tratamento e a doença, utilizados em comum pelos 

envolvidos no processo no atravessamento da experiência do câncer infantil em 

SNC. 

 

2.2.2 Trazer subsídios e contribuições ao processo terapêutico no contexto do 

tratamento oncológico infantil em SNC e outras neoplasias, através da abordagem 

narrativa, seja na perspectiva da melhor compreensão do fenômeno no âmbito da 

experiência subjetiva, seja no âmbito da humanização das relações de saúde. 
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3 BASES TEÓRICAS 

 

3.1 A Humanização em Saúde  

 

A Humanização em Saúde é um tema de destaque na atualidade. É 

frequentemente discutida nos serviços públicos de Saúde, nos textos oficiais e nas 

publicações da área da Saúde Coletiva (RIOS, 2009). Reflete o movimento da 

sociedade, na medida em que evidencia transformações ocorridas desde o advento 

da Era Moderna e Pós-Moderna. Nessas, o homem passa a ter novos valores e 

atitudes e, assim, como destaca Rios (2009), para falar sobre Humanização, é 

preciso considerar o que acontece no mundo contemporâneo.  

Passando pelos efeitos surgidos na modernidade, que pode ser caracterizada 

pelo pensamento cartesiano (BENEDETTO et al., 2013), em que vigoravam ideais 

para tornar o mundo melhor, movido pela razão; chegamos à pós-modernidade 

marcada pelo reordenamento da sociedade decorrente do capitalismo multinacional 

e da globalização econômica (Rios, 2009). Assim, do projeto modernista surgido no 

século XVIII, através do Iluminismo, já que é com este movimento que se começa a 

universalizar o conhecimento e racionalizá-lo, através da ciência, surgem então, os 

ideais cientificistas. O pós-modernismo por sua vez, é marcado pelo excesso dessas 

características (RIOS, 2009). Isso não é sem consequências para o ser humano, 

pois a perda de referências trazidas desde o Renascimento culmina em novas 

formas de vida (GALLIAN et al., 2012). 

Gallian et al. (2012), retomando ideias de Hobsbawm (2005), conceituam que 

vivemos na era considerada como “Era dos Extremos” (p. 6). Ela traz consigo 

“polarizações e extremismos muito mais reais e profundos”, sendo que para os 

autores, um dos “extremos mais trágicos e patentes é, sem dúvida, o binômio do 

desenvolvimento técnico-científico versus desumanização” (p. 6). De acordo com 

eles:  
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O contemporâneo homem desumanizado caracteriza-se por funcionar numa 
freqüência frenética, cada vez mais acelerada, de produção e consumo. O 
vácuo ou vazio de sentido, que se formou por força deste afastamento 
radical do conteúdo existencial, tem sido preenchido, ou mais bem 
disfarçado, por uma tecnologia cada vez mais sofisticada e complexa. 
Psicofármacos de última geração apresentam-se então como solução diante 
da ineficácia frustrante dos recursos tecnológicos multiestimulantes, que 
mesmo com a capacidade de criar realidades virtuais, não conseguem 
substituir com sucesso esta experiência a uma só vez dolorosa e vital da 
realidade da vida real. (Gallian et al., 2012, p. 7). 

 

Assim, juntamente ao aumento do consumo, já que se pode tudo, compra-se 

tudo, tudo se vende, o sofrimento é evitado ao máximo e a dor não precisa mais 

existir. Compram-se tratamentos rápidos e indolores, imediatistas, imbuídos na 

tendência dos psicofármacos. Aquilo que era um responsabilizar-se por seus atos, 

passa agora através da medicalização da vida, a um desresponsabilizar-se 

(GALLIAN et al., 2012). O homem, perante esta medicalização ausenta-se da 

responsabilidade por sua saúde, destinando-a ao externo, a uma técnica que tem 

mais valor do que sua própria subjetividade, movimento este que coisifica a 

experiência subjetiva e é nesse contexto em que também ganha corpo o atual 

cenário da desumanização.  

Além disso, parece-nos importante dar destaque a esses fenômenos da 

modernidade, pois as transformações que atingem o homem em sua forma de ser, 

ocasionam extremismos em relação à subjetividade. O individualismo é um deles 

(RIOS, 2009). Este passa a ganhar cada vez mais força e ser vivenciado de forma 

patológica.  

O que importa é alcançar a realização pessoal, independente de quem ou o 

que isso possa afetar. Para Gallian et al. (2012): “convivemos com os efeitos da 

‘cientificização’ e ‘tecnificação’ da vida e das relações humanas, que enfeixa uma 

série de patologias associadas à desumanização: a solidão, a depressão, o pânico, 

o desespero” (p. 7). 

A tecnologia é fundamental para o avanço das descobertas científicas. No 

entanto, para abordar o processo da desumanização, é necessário considerar seus 

efeitos. Assim:   

  

O avanço do conhecimento científico, aplicado prodigamente em 
realizações técnicas, transformou de forma radical e avassaladora, num 
tempo espantosamente curto, a realidade, o mundo em que vivemos e nos 
movemos: desde a sua dimensão “natural” — a paisagem, o clima, o 
ambiente— até a sua esfera «cultural» — a relação e a comunicação entre 
as pessoas, a família, a arte, o trabalho, etc. 
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Nesta “Era dos Extremos” em que vivemos, praticamente toda nossa 
existência está condicionada pela mediação científico-tecnológica, a qual 
determina, em grande medida, nossa maneira de ver, sentir, pensar, enfim, 
de ser. (Gallian et al., 2012, p. 6) 

 

Assim, o avançar do contato do homem com a tecnologia, culmina em 

alterações radicais das formas de vida na atualidade, que, em seu limite, atingem o 

que conhecemos como desumanização. Gallian et al. (2012), se baseiam na 

discussão do filósofo espanhol Ortega y Gasset em que a desumanização do 

homem moderno se caracteriza por um afastamento radical da realidade da vida. Já 

na área da saúde, a desumanização é conceituada no Caderno HumanizaSUS, 

como: 

   

conceito síntese que revela a percepção da população e de trabalhadores 
da saúde frente a problemas como as filas, a insensibilidade dos 
trabalhadores frente ao sofrimento das pessoas, os tratamentos 
desrespeitosos, o isolamento das pessoas de suas redes sócio-familiares 
nos procedimentos, consultas e internações, as práticas de gestão 
autoritária, as deficiências nas condições concretas de trabalho, incluindo a 
degradação nos ambientes e das relações de trabalho, etc. (BRASIL, 2010, 
p. 6) 

  

Assim, Gallian et al. (2012) pontuam que é por conta de todo esse quadro, 

que passa a fazer sentido falar no processo inverso: a Humanização. Como 

destacam, não por acaso no Brasil, o tema surge na área da saúde, já que seus 

profissionais convivem com efeitos, causas e sintomas da desumanização no 

cotidiano. Já, de acordo com Rios (2009), a Humanização desponta no momento em 

que a sociedade pós-moderna passa por uma revisão de valores e atitudes. 

Humanização é um termo que inclui uma gama de acepções e controvérsias 

(LIMA et al., 2014) mas, adotado no campo da saúde no Brasil refere-se ao 

processo de melhora e aprimoramento dos atendimentos e qualidade dos serviços 

prestados nos hospitais públicos. É um processo recente, que surgiu no país na 

década passada, tendo sido motivado por pesquisas conduzidas pelo Ministério da 

Saúde, que entendia que a população estava descontente com a saúde pública e 

demonstrou que os usuários prezavam mais pela forma do atendimento e pela 

capacidade dos profissionais para compreender suas demandas e suas 

expectativas, do que a falta de médicos, medicamentos e espaço nos hospitais 

(BRASIL, 2001). 
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Sobre isso, destacam Lima et al. (2014) que a avaliação inicial chamou a 

atenção para o que se convencionou chamar desumanização em saúde, e resultou 

em ações que culminaram com a Política Nacional de Humanização do Ministério da 

Saúde, o HumanizaSUS. Como ressaltam Benevides e Passos (2005) até esse 

momento existiam projetos ou propostas com caráter fragmentado atrelados à uma 

banalização do tema da humanização no país. A esse respeito, também vale 

lembrar o que nos destaca Reis (2013) reconhecer a necessidade de uma 

aproximação humana e um contato mais humanizado no hospital, “não se traduz 

apenas em uma infraestrutura adequada e em procedimentos de hotelaria 

modernos, o que lamentavelmente vem a ser confundido com uma prestação de 

serviço de qualidade” (p. 13). 

 A Política Nacional de Humanização (PNH) – HumanizaSUS, então, foi uma 

das medidas criadas para combater o fenômeno da desumanização na saúde e 

“busca colocar em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, 

produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar” (BRASIL, 2003a, p. 3). Mas, 

esta não foi a única estratégia desenvolvida no Brasil. Anteriormente, também havia 

sido criado o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar 

(PNHAH), que “propõe um conjunto de ações integradas que visam mudar 

substancialmente o padrão de assistência ao usuário nos hospitais públicos do 

Brasil, melhorando a qualidade e a eficácia dos serviços hoje prestados por estas 

instituições” (BRASIL, 2001, p. 7). 

De acordo com o PNHAH, Humanização define-se por:   

 

garantir à palavra a sua dignidade ética. Ou seja, para que o sofrimento 
humano e as percepções de dor ou de prazer sejam humanizadas, é 
preciso que as palavras que o sujeito expressa sejam reconhecidas pelo 
outro. É preciso ainda que este sujeito ouça, do outro, palavras de seu 
reconhecimento. É pela linguagem que fazemos as descobertas de meios 
pessoais de comunicação com o outro. Sem isso, nos desumanizamos 
reciprocamente. Em resumo, sem comunicação não há humanização. A 
humanização depende da nossa capacidade de falar e de ouvir, depende do 
diálogo com nossos semelhantes”. (BRASIL, 2001, p. 12)  

  

Recentemente, no entanto, tem se assistido no país a descontinuidade de tal 

política, o que gerará ainda mais desafios ao campo, destacando-se aqui a 

relevância de abordar o tema. (PNH como política, website RedeHumanizaSUS, 

2019)  
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Em relação a outras propostas que considerem a Humanização no campo da 

Medicina, destacamos como potentes iniciativas, as ideias de Charon (2001) e a 

Medicina Baseada em Narrativas (MBN) e as ideias de Stewart et. al (2017) e a 

Medicina Centrada na Pessoa (MCP).  

A MBN é um modelo de cuidado que ajuda pacientes e profissionais de saúde 

a comunicarem histórias complexas e singulares da doença, transpondo um modelo 

de cuidado biomédico. É um método que se opõe assim à Medicina Baseada em 

Evidências, em que os cuidados principais são baseados em comprovados 

tratamentos com fármacos e cirurgias. O método da MBN seria então, a escuta 

atenta ao compartilhar de experiências do paciente. A MBN recebeu maior 

reconhecimento nos anos 2000 com o desenvolvimento de programas de Medicina 

Narrativa em vários centros médicos dos Estados Unidos (CHARON, 2017). 

 Esse modelo parece-nos interessante para pensar a relação entre narrativas 

e humanização. Pelos métodos que adota ao se praticá-la, como o uso da literatura 

e a prática da escrita reflexiva, pode-se estreitar a ponte que separa o médico do 

paciente, de si mesmo, dos colegas e da sociedade e oferecer um cuidado mais 

autêntico, engajado, efetivo ao paciente (CHARON, 2001). De acordo com 

Benedetto et al. (2013) “ao se trabalhar com MBN, fica fácil compreender que as 

narrativas têm o poder de trazer ao mundo da Medicina moderna o conteúdo de 

subjetividade e singularidade que tanto lhe falta” (p. 16). 

Já a MCP (Stewart et al., 2017), criada na década de oitenta, é uma proposta 

de cuidado que retoma linhas de pensamento importantes, como os trabalhos de 

Carl Rogers sobre aconselhamento centrado no cliente e de Michael Balint, que 

cunha efetivamente o termo medicina centrada na pessoa. Além disso, ela incorpora 

aspectos da MBN. Assim, a MCP:  

 

pressupõe várias mudanças na mentalidade do médico. Primeiramente, a 
noção hierárquica de que o profissional está no comando e de que a pessoa 
que busca cuidado é passiva não se sustenta nessa abordagem. Para ser 
centrado na pessoa, o médico precisa ser capaz de dar poder a ela, 
compartilhar o poder na relação, o que significa renunciar ao controle que 
tradicionalmente fica nas mãos dele. (p. 17) 

 

Ao se considerar uma prática de medicina humanizada, é fundamental dar 

destaque à formação do médico. Disciplinas que considerem as humanidades 
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médicas são cruciais para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do futuro 

profissional (RIOS, SCHRAIBER, 2012). 

Em um contexto local, encontramos a linha de pesquisa “Humanidades, 

Narrativas e Humanização em Saúde”, do CeHFi/ EPM/ Unifesp, que proporcionam 

construir o raciocínio de que a própria narrativa é humanizadora e retomam 

teorizações importantes como as de Benjamin (1994), sobre a morte do narrador na 

modernidade e do modelo da MBN para aplicação em uma disciplina do curso de 

Medicina da Unifesp.  

Além disso, a linha de pesquisa trabalha de acordo com  os pensamos de 

Teixeira Coelho (2001), do desenvolvimento do cogito prismático e da ampliação da 

esfera da presença do ser, que fazem com que haja uma visão prismática da 

realidade — aquela propiciada pela arte, pela literatura — o que possibilita 

transcender uma interpretação do “mundo e da vida de acordo com o método do 

preciso e do significado, do certo e do errado, do correto e do falso” (Coelho, 2001, 

p. 69). Para este autor, interessa ver como um dado conto, uma certa peça de 

literatura, de ficção, de arte, lida com a indeterminação e a difusão, e como a leitura 

de um conto assim é uma experiência da indeterminação que permite ao leitor, 

aquisição de uma nova consciência.  

Assim, projetos consolidados nessa linha de pesquisa - que além da literatura 

como forma de arte, que propicia a ampliação da esfera da presença do ser - 

utilizam a metodologia da HOV em Saúde, como é o caso do projeto “75X75 EPM/ 

Unifesp: uma história, 75 vidas”, (75X75, website CeHFi, 2019) ou mesmo o projeto 

“As Patologias da Modernidade e os Remédios das Humanidades: investigação e 

experimentação” (Humanidades, Narrativas e Humanização em Saúde, website 

CeHFi, 2019), cada qual com suas particularidades, contribuem para 

compreendermos a utilização das narrativas como elemento humanizador na área 

da Saúde. Diversos outros projetos de mestrado e doutoramento (finalizados ou em 

curso) pelos programas da Saúde Coletiva e do Centro de Desenvolvimento do 

Ensino Superior em Saúde (CEDESS) da Unifesp, também apontam para a potência 

da narrativa como humanizadora. (BENEDETTO, GALLIAN, 2018, BENEDETTO, et 

al., 2013; ROCHA, et al., 2013; MOTA, et al., 2013).   

A proposta da linha de pesquisa também inclui reflexões acerca da formação 

médica. Benedetto e Gallian (2018) em um estudo que objetivou investigar a 
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efetividade da utilização de narrativas como recurso didático na formação 

humanística de estudantes de Medicina e Enfermagem, destacam que: 

 

Um enfoque predominantemente biomédico atribuído ao ensino e à prática 
das Ciências da Saúde contribui para o processo de desumanização (...). 
Qualquer estratégia para enfrentar a questão depende da presença de 
profissionais de saúde bem formados de um ponto de vista técnico e 
humanístico. As maiores deficiências concernem à formação humanística. 
(p. 1197) 

. 

É importante considerar que nesse processo a visada é a relação do 

profissional com o paciente. A esse respeito, destaca Reis (2013):  

 

Torna-se fundamental uma mudança profunda nas relações entre 
profissionais da saúde e pacientes, buscando um equilíbrio entre a evolução 
tecnológica e a valorização humana. A técnica perfeita não deve excluir a 
atenção às necessidades do paciente e de seus familiares (p. 12). 

 

Assim, ao falar em humanização, é necessário considerar esse importante 

aspecto: a relação médico-paciente, que como destaca Reis (2013), para ser uma 

boa relação precisa estar calcada em acolhimento, confiança e empatia.   

 

3.2 A Relação Médico-Paciente e a Relação com o Outro 

 

Acompanhando as discussões sobre Humanização, atualmente, o tema da 

relação médico-paciente é bastante estudado. Segundo Caprara e Rodrigues 

(2004), tais relações são assimétricas, o que leva a concluir que há uma hierarquia 

no momento de um tratamento, baseada em uma relação de poder. Para Rios e 

Schraiber (2012), já na formação do médico existe esta hierarquia na relação 

professor-aluno que pode ser considerada como um exercício de poder e desde 

cedo marca sua identidade. 

Rios e Schraiber (2012) retomam um importante aspecto da relação médico-

paciente, pois ao considerar que fazia parte do tratamento dado pelo médico um 

tratamento mais humanizado, a relação entre médico e paciente estava na base da 

própria Medicina (RIOS, SCHRAIBER, 2012).  

Lagrée também destaca o aspecto da relação como central quando um 

tratamento ocorre, pontuando:  
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Coloco no centro do meu exame não a doença nem o doente mas antes a 
relação entre duas pessoas, o doente e seu médico, a mesma relação que 
nos envia a outrem: o médico e os que lhe são próximos, o médico e a 
instituição hospitalar, as fontes de informação, a sociedade, o mundo do 
trabalho, etc. Quem é o centro desta relação? O doente ou a doença? O que 
é que se joga e se articula no triângulo médico, constituído pela tripla relação 
entre o doente, o seu médico e os que lhe são próximos, quando sobrevém a 
doença? Como se vive esta relação no dito e o não dito, na expectativa, na 
esperança e no receio? Como preservar o valor do presente e a abertura ao 
futuro? Como articular, no facto terapêutico, a confiança do paciente e a 
consciência do profissional do exercício médico? Como permanecer lúcido e 
forte, generoso e solidário, sem ceder ao pânico ou ao enfado?” (LAGRÉE, 
2002, p.11) 

    

Com isso, para além da tríade com a Filosofia, ao se pensar na relação 

médico-paciente, Lagrée (2012) dá destaque ao familiar do doente e a sociedade, 

trazendo reflexões importantes para o campo da saúde. Nesse sentido, teoriza 

também que o doente é quem sofre, mas quando procura uma consulta médica 

porque sofre, ele não vem sozinho. Além de carregar uma história, experiências, 

vivências singulares e ser uma pessoa que se relaciona, ela não é uma substância 

dada, um a priori inato, mas justamente é constituída em uma relação com o outro. 

Inspirada pelas ideias de Martin Buber – de que “toda vida atual é encontro” 

(BUBER, 2001, p. 57) e “no princípio é a relação, como categoria do ente, como 

disposição, como forma a ser realizada, modelo da alma” (BUBER, 2001, p. 67, 68) 

– Lagrée constrói a ideia de que a pessoa 17  que está doente precisa ser 

considerada, e é na relação que isso irá acontecer. 

Para Buber (2001), o encontro está na base da relação e sem ele, esta não 

poderá ocorrer. Sua filosofia da relação ou filosofia do diálogo, como é conhecida, 

preconiza que a relação engloba o encontro e abre sempre a possibilidade para que 

este aconteça. A relação se inicia com um encontro que é sempre dialógico, ou seja, 

por pressupor um outro, essa é estabelecida no diálogo. Assim para o teórico, a 

relação é dialógica, ou seja, somente ocorre no diálogo com o outro.  

Rios e Schraiber (2012) apontam para a importância da relação médico-

paciente, que viria com a conversa e uma escuta qualificada com recurso técnico 

para a boa prática médica.  

 
17 Para definir a pessoa, a autora lança mão de discussões pertinentes à Filosofia, que diferem a 
pessoa, do sujeito e do indivíduo. Para ela, conceituar a pessoa não é tarefa fácil, já que exige 
percorrer tais conceitos, mas a pessoa é aquela que é articulada em três planos distintos, mas 
ligados: o plano biológico, o relacional e o simbólico. Assim para Lagrée (2012), para se conceituar a 
pessoa, deve-se levar em consideração sua constituição na relação com o outro, que é antecedido 
por um desejo, inserido em uma cultura, em uma língua, em um discurso. Antes de nascer, já havia 
ali alguém sendo esperado, com uma história pregressa para um outro e esse irá constituir a pessoa.  
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Nesse sentido, Lagrée (2002) pontua que o próprio termo consulta, 

etimologicamente do latim consilium, remete a uma importante reflexão: na consulta 

busca-se um conselho com o outro. Se há um doente que sofre, é necessário um 

outro que o escute em sua singularidade para que haja a deliberação entre ambos. 

Assim, quando procura uma consulta, o doente está em sofrimento e se torna crucial 

escutá-lo em sua singularidade. Para a autora, é fundamental que nesse processo 

haja a confiança. Cria-se assim uma relação de expectativa no saber do médico e 

neste saber, há uma entrega. A autora logo no início de seu livro aponta para “um 

perigo ético ao qual devemos estar atentos”. Esse seria “o saber pelo saber”. Para 

ela, “esse não deve prevalecer sobre a lógica do tratamento que é a finalidade 

primeira e última da medicina” (LAGRÉE, 2002, p. 21).  

Em um estudo sobre a relação de cuidado entre médico e paciente durante a 

internação, Baronio e Pecora (2015) mostraram que a relação de cuidado é tão 

importante quanto o paradigma biomédico. Citando Ribeiro e Amaral (2008), ao falar 

do profissional de medicina: 

  

atentam para a precisão de se buscar um modelo mais completo, que inclua 
a promoção e prevenção em saúde, o restabelecimento de capacidades 
funcionais, a prevenção de morte prematura e a atenção aos cuidados 
paliativos, sempre considerando as perspectivas das pessoas a serem 
cuidadas (p. 201). 

 

Com isso, em sua pesquisa concluem que médico e pacientes têm boa 

relação, mas que existem aspectos que podem melhorar. Para esses autores, há 

expectativas diferentes quanto ao que consideram o que seria uma relação ideal de 

cuidado. Enquanto médicos priorizam aspectos técnicos do tratamento, pacientes 

priorizam os aspectos afetivos, considerando sua melhora em relação ao tempo e 

disponibilidade do médico. Os autores também chamam atenção para o fato de que 

o paradigma biomédico prevalente desde o século XX, ainda contribua a influenciar 

a prática de saúde, sendo novos os modelos integrativos, que conduzem o cuidado 

em seu sentido ampliado (BARONIO, PECORA, 2015).  

Palmeira e Gewehr (2018), também trazem reflexões sobre a subjetividade 

durante o tratamento. Para os autores, inserir a dimensão da subjetividade é 

primordial para avançar na ideia de uma atenção integral à saúde.  Em suas 

palavras: 
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discussões recentes sobre o discurso médico buscam demonstrar o 
aparente esquecimento progressivo do sujeito, bem como da noção de 
subjetividade, no desenvolvimento da medicina moderna. Assim, a medicina 
evoluiu no entendimento da doença, embora ainda mantenha a experiência 
do sofrimento como ponto cego. Isso é importante, pois como reação, são 
realizadas inúmeras tentativas de restituir a subjetividade no processo 
terapêutico e no discurso médico, buscando um cuidado integral e 
humanizado. (p. 2469) 

 

Assim, como já destacado no item anterior, há aqui uma importante discussão 

a ser feita sobre a primazia do saber técnico e biomédico na atualidade. Esse marca 

não só as discussões atuais sobre Humanização em Saúde, como também os 

aspectos da relação médico-paciente.  

Lagrée nos dá pistas do que aqui está em jogo. Em diversos momentos de 

seu livro, Lagrée (2002) alerta para um perigo de instrumentalização do corpo 

humano, de uma coisificação, chamando atenção para o “soberano poder técnico 

científico” (LAGRÉE, 2002, p. 48). Com isso, retoma que a ciência ou a biomedicina 

organizou seu direito “em detrimento da visão humanista da pessoa humana, 

transformada em objecto de experimentação da medicina em que a vontade de 

saber predomina sobre a vontade de curar e a vontade da sociedade” (Lagrée, 2002, 

p. 21). 

Baronio e Pecora (2005) em uma pesquisa com médicos sobre o que é ser 

um médico ideal, afirmam que na perspectiva dos médicos, a melhora na relação 

depende dos profissionais, parecendo considerar os pacientes como passivos, 

frágeis, com pouco conhecimento durante a internação.  

Lagrée (2002) também traz reflexões similares a esse respeito, mas marca o 

lugar do médico no tratamento. Para a autora, este deve assumir um importante 

risco, o do fracasso ou da impotência terapêutica. É importante pontuar, portanto, 

que na discussão sobre o saber médico, o médico pode falhar, ressaltando com isso 

o fato desse também ser uma pessoa.  

Portanto, intimamente articulado à relação médico-paciente, encontramos a 

formação do médico. Assim, pensar nessa formação, com vistas a considerar sua 

subjetividade, o que viria com o estudo das humanidades - embora Rios e Schraiber 

(2012) destaquem que essa é uma árdua tarefa, devido ao modo como a 

subjetividade humana está constituída, o que dificulta experiências subjetivas -, 

torna-se crucial.  
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4 METODOLOGIA 

 

Em consonância com as problematizações abordadas, bem como em 

decorrência dos objetivos a serem investigados e partindo dos referenciais teóricos 

explicitados – sobre os efeitos da Modernidade, em especial a desumanização e as 

consequentes reflexões sobre humanização em saúde – escolhemos uma 

metodologia que favorecesse o aparecimento das dimensões do subjetivo e 

experiencial por meio da fala dos participantes. 

Ponderamos que isso seria possível através da pesquisa qualitativa, uma vez 

que a utilização de narrativas permitiria uma análise singular dos fenômenos a 

serem estudados. De acordo com Turato (2005), em pesquisa qualitativa não se 

busca estudar o fenômeno em si, mas sim entender o significado individual ou 

coletivo para a vida das pessoas, bem como suas representações sobre o 

fenômeno. Assim, a emergência dos significados na pesquisa qualitativa, estrutura e 

faz com que as pessoas possam organizar suas vidas, o que inclui o cuidado com a 

saúde.  

Assim, para contemplar o aspecto almejado da narratividade, foi utilizada a 

metodologia História Oral (MEIHY, HOLANDA, 2011). Esta se dá através de 

entrevistas tanto para coleta de dados como para compor ou criar determinada 

memória. Apesar de se valer da memória dos entrevistados, não se resume aos 

aspectos verbais, pois contempla também os aspectos não verbais existentes na 

narrativa.  

Apesar de ter surgido no campo da História, atualmente tal metodologia 

permite a compreensão de fenômenos em diversos outros campos de saber. Na 

Unifesp, já mostra sua efetividade em tal compreensão no âmbito da saúde.  

Existem alguns tipos de História Oral, sendo que neste projeto utilizamos a 

abordagem da História Oral de Vida (HOV) dos participantes. Histórias de vida são 

relatos orais, autobiografias, entrevistas em profundidade e outros documentos orais 

ou testemunhos escritos” (MENEGHEL et al., 2008).  

Em HOV, as entrevistas são livres, sem perguntas pré-estabelecidas, não se 

detendo a um tema específico de análise e investigação. Elas abrangem toda a 

narrativa de vida do entrevistado. Dessa forma, vão além do tema da pesquisa em 

si, trazendo uma dimensão abrangente da narrativa. Trata-se de uma abordagem 

humanizada e humanizadora, pois o próprio ato de narrar é um ato humanizador, 



34 

 

 

tanto para o colaborador como para o pesquisador. O convite à fala dos 

colaboradores pode fazer emergir diversas temáticas que não estavam 

contempladas no início da pesquisa, propiciando descobertas e transformações na 

própria pesquisa. 

Meihy e Holanda (2011) a definem como um conjunto de procedimentos que 

se inicia com um projeto e segue com o estabelecimento de um grupo de pessoas a 

serem entrevistadas. Há alguns passos a serem seguidos na condução das 

gravações: a transcrição, o estabelecimento de textos, a conferência do produto 

escrito, a autorização para o uso, o arquivamento e a publicação dos resultados, que 

deve estar voltada ao grupo que gerou as entrevistas.  

Há uma preocupação com as informações obtidas e após serem coletadas e 

transcritas, serão textualizadas e ‘transcriadas’. Assim, não se trata somente de 

passar as falas para o papel, mas também articular o sentido do que está sendo dito, 

com o indizível do discurso (silêncios, gestos, pausas, emoções). É necessário que 

o entrevistado se reconheça e reconheça o sentido de sua entrevista após a 

digitalização das falas. Para captar este indizível do discurso e também para 

complementar e enriquecer as entrevistas, utiliza-se um caderno de campo (Anexo 

5), em que o pesquisador registra suas impressões e coleta informações que não 

foram formalizados pela fala dos colaboradores. Além disso, tais registros podem 

apoiar o processo de transcriações das entrevistas. Nesta pesquisa utilizamos em 

grande medida este caderno, o que favoreceu amplamente as interpretações das 

narrativas.  

 A transcriação é a fase das entrevistas que permite a atribuição de um tom 

vital ao que está sendo comunicado, o que atribui um sentido às falas e ao texto e 

dá a ele o valor de narrativa. (MEIHY, HOLANDA, 2011, p.142)  

Após essa fase, as entrevistas são verificadas juntamente aos entrevistados, 

a fim de confirmarem a sua autorização e utilização. Neste momento, pode-se 

modificar o que o colaborador achar necessário. Nesta pesquisa, esse processo 

ocorreu com algumas peculiaridades, pois se deu de forma singular com cada 

colaborador (detalhada no caderno de campo). Mas, no geral, as narrativas 

transcriadas foram encaminhadas aos colaboradores a fim de serem validadas e, 

portanto, a validação das transcriações foi realizada com cada colaborador (exceto 

com uma delas, em que a mãe não autorizou o retorno do documento para a filha). 

Este fato também está relatado no caderno de campo.  
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Por fim, a metodologia prevê a devolutiva social do projeto. Esta é uma fase 

em que se elabora um produto final que faça sentido a cada rede e represente o que 

foi o processo narrativo para cada um deles. A devolutiva pode ser produzida em 

conjunto com cada colaborador. Dessa forma, além do retorno da entrevista, é dado 

um outro retorno a cada entrevistado ao final do processo.   

Assim, para as crianças, propusemos a confecção de pequenos livros que 

registrassem suas histórias de vida, confeccionados em conjunto com familiares e 

pesquisadora. O colaborador poderia escolher se desejava participar desta fase do 

processo, o que fez com que esta etapa não ocorresse. Os motivos para tal também 

estão detalhados em caderno de campo. Os profissionais foram convidados a 

disponibilizarem suas narrativas no Banco de Memória e História de Vida (BMHV/ 

EPM/ Unifesp) e todos eles concordaram em participar desta etapa (Banco de 

Memórias, 2019).  

Embora seja utilizada para análise de narrativas em uma pesquisa, a fim 

de “responder a um sentido de utilidade prática, social e imediata” (MEIHY, 

HOLANDA, 2011, p.19) - e gerar um produto a ser utilizado com uma determinada 

finalidade, a metodologia não se esgota aí. Entrevistado e entrevistador são 

considerados colaboradores de um processo que impacta a vida de ambos, na 

medida em que atribuem um valor à suas falas e oficializam determinadas 

memórias.  

Em relação aos colaboradores, para que se chegue ao objetivo da pesquisa a 

ser verificado, a metodologia contempla a definição do público que será 

entrevistado, já que é de cada história de vida que os significados para a experiência 

relatada vão emergir. Para isso, se define a comunidade de destino, que é a forma 

como pessoas se reúnem em torno de uma situação, muitas vezes ligadas por um 

aspecto psicológico, por exemplo, “pessoas afetadas por dramas subjetivos ou não 

naturais como violências, abusos, arbitrariedades, discriminações” (MEIHY, 

HOLANDA, 2011, p. 50-51). 

Assim, definimos a comunidade de destino desta pesquisa como os 

envolvidos com o tratamento do câncer infantil no IOP/ Graacc/ Unifesp.  

Para facilitar o entendimento do todo ao qual se pretende estudar e delimitar 

ainda mais a comunidade de destino, o que faz tornar a pesquisa viável, a 

metodologia propõe o conceito de colônia. A colônia é uma primeira divisão da 

comunidade, que mantém as características desta, mas de forma mais específica, 
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ou seja, “padrões gerais de parcelas de pessoas de uma mesma “comunidade de 

destino” (MEIHY, HOLANDA, 2011, p. 52). 

Nesta pesquisa, definimos a colônia desse estudo como os envolvidos com o 

final do tratamento do câncer infantil em SNC no IOP/ Graacc/ Unifesp. 

Por fim, dentro da mesma comunidade e colônia, há a divisão em redes, que 

são grupos plurais que expressam diferenças entre elas. São “segmentos ainda 

mais restritos que possuam feições singulares” (MEIHY, HOLANDA, 2011, p. 52).  

O primeiro entrevistado é considerado o ponto zero, que indica outras 

pessoas para compor as redes. Assim, temos que o ponto zero dessa pesquisa, foi 

Drª. Nasjla Saba da Silva, médica oncologista responsável pela clínica de SNC do 

IOP/ Graacc/ Unifesp. 

Assim, a partir dessa entrevista, foram propostas as redes para o estudo, nas 

quais foram entrevistados outros envolvidos no processo. As redes 

foram inicialmente compostas por: pacientes entre oito e treze anos de idade18, que 

terminaram tratamento oncológico em SNC, familiares (ou responsáveis legais) 

desses pacientes e profissionais envolvidos com o tratamento, a fim de contemplar 

todos os públicos envolvidos no processo.  

Participaram como rede de profissionais aqueles que Drª. Nasjla mencionou 

em sua entrevista: o neurocirurgião, Dr. Sérgio Cavalheiro e a coordenadora da 

Escola Móvel do hospital, a professora Amália Neide Covic. Este processo deu-se 

de forma natural e a maneira como ocorreu está descrita no caderno de campo. Mas 

vale colocar que junto com Drª. Nasjla percebemos que os profissionais que ela mais 

mencionou foram aqueles que faria sentido comporem a rede de profissionais. 

Dessa forma, como Drª. Nasjla foi o ponto zero da pesquisa, ela indicou os 

demais colaboradores. No entanto, há uma peculiaridade em relação à rede de 

pacientes. Foi explicado a ela, ao final de sua entrevista que os pacientes 

precisariam estar no final do tratamento, já que estudar o final de tratamento era um 

dos objetivos da pesquisa. Sendo assim, combinamos que eu poderia conversar 

 
18  Pensamos no intervalo de idade entre oito e treze anos, pela fase de desenvolvimento 
neuropsicomotor em que a criança se encontra, pois tal fase permite uma trama simbólica articulada 
para que ela possa compreender o objetivo da conversa e contar sua história de vida. O intervalo de 
cinco anos foi pensado para que os colaboradores não tivessem idades muito diferentes entre si. 
Para Perrone (1992), a partir dos quatro anos, a criança já passa a narrar eventos passados 
independente do adulto e isso significa um importante passo em sua constituição como narrador. 
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diretamente com a enfermeira neuroclínica que me auxiliaria a identificá-los. De toda 

forma, Drª Nasjla seria avisada de quais pacientes participariam.  

Assim, a rede de pacientes foi composta por aqueles que terminaram o 

tratamento durante a pesquisa, com idades entre 8 e 14 anos, por terem condições 

de contar sua história com um repertório passível de se extraírem significações à 

experiência vivida. Todos tinham cerca de até quatro meses após o término do 

tratamento. 

Compuseram a rede de familiares as principais cuidadoras das crianças 

durante o tratamento, que em todos os casos foram as mães, mesmo sendo os pais 

de todos os pacientes, cuidadores ativos durante o tratamento. De toda forma isto 

não foi definido a priori, mas se configurou no decorrer da pesquisa e a forma como 

ocorreu está detalhada no caderno de campo.  

Para manter um equilíbrio entre as redes, como na primeira delas foram 

entrevistados três colaboradores, nas demais redes esse número foi mantido. No 

processo de tomada dessa decisão consideramos que, além de ser esse um número 

mínimo de colaboradores para o estabelecimento de uma rede, durante o tempo de 

coleta de narrativas, esses foram os tratamentos que chegaram ao fim (com 

pacientes em idade possível para a participação na pesquisa).  

Assim, temos abaixo um quadro de referência de todos os colaboradores:  

 

Quadro 1: Colaboradores que participaram do estudo 

Nome Rede Idade*
Data 

Entrevista

Tempo do 

Final  de 

Tratamento

Nasjla Saba da Silva  Profissional (Neurooncologista) 60 mar/15

Amália Neide Covic
Profissional (Física, Professora e 

Coordenadora da Escola Móvel)

aprox. 

60
fev/16

Sérgio Cavalheiro Profissional (Neurocirurgião) 58 jun/16

Gustavo Paciente 8 fev/16 3 meses

Ana Familiar (mãe do Gustavo) 41 fev/16

Gustavo Moraes Paciente 14 nov/16 2 meses

Gisele Familiar (mãe do Gustavo Moraes) 36 nov/16

Ellen Paciente 9 nov/16 3 meses

Thaís Familiar (mãe da Ellen) 29 nov/16

*no momento da entrevista 

 



38 

 

 

Destacamos ainda que no momento da entrevista, para não interferir na 

narrativa dos colaboradores e na forma como eles iriam contar suas experiências, os 

objetivos da pesquisa não foram aprofundados, para não direcionar suas falas. Foi 

apenas solicitado ao entrevistado que contasse sobre sua história de vida. Assim, 

nossa pergunta disparadora foi: “Conte-me sobre sua história de vida, começando 

por onde desejar. Pode contar o que quiser”. Caso não se chegasse ao objetivo 

específico da pesquisa nas entrevistas (naquele momento, o final do tratamento) e 

para que se garantisse a validação acadêmica do tema de pesquisa, foram utilizadas 

perguntas de corte. Nesta pesquisa as perguntas de corte foram: O que você pensa 

sobre o tratamento oncológico em SNC? O que você pensa sobre o final do 

tratamento oncológico em SNC?  

Para garantir os aspectos éticos do estudo, todos os colaboradores assinaram 

termos de consentimento livre e esclarecido (Anexo 3) e quando pertinente, termos 

de assentimento (Anexo 4), com o intuito de respeitar os princípios da pesquisa 

envolvendo seres humanos, de acordo com a Resolução CNS n. 466 (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2012). Embora tais termos recomendem o anonimato dos participantes, 

mantivemos os nomes verdadeiros dos profissionais, com consentimento e ciência 

destes. Não havia justificativa para o anonimato, uma vez que se tratava também da 

composição da memória da EPM/ Unifesp e ao serem convidados, os profissionais 

sabiam que suas narrativas poderiam compor o BMHV/ Unifesp, se assim 

desejassem. Assim, no termo de consentimento assinado por estes profissionais, 

havia um campo em separado, para que autorizassem tal publicação. 

Em relação aos pacientes e familiares, uma das famílias optou pela escolha 

de um nome fictício, já duas outras, pediram e fizeram questão de manter seus 

nomes verdadeiros. A forma como isso aconteceu está detalhada no caderno de 

campo. Nesse sentido, cabe aqui um esclarecimento: ocorreu que o nome fictício 

escolhido pela criança coincidiu com o nome verdadeiro de um dos outros pacientes. 

Assim, para que não fossem confundidos, um deles foi identificado no decorrer do 

texto também com seu sobrenome.  

Por fim, a metodologia contemplou a interpretação das narrativas, conforme o 

descrito a seguir. 
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4.1 Interpretação das Narrativas 

 

Através da HOV, obtivemos um grande volume de textos escritos e 

transcriados e se fez necessário organizá-los e interpretá-los. 

Realizamos a interpretação das narrativas utilizando a abordagem de 

imersão/ cristalização, um estilo de interpretação inspirado na Fenomenologia 

Hermenêutica (BORKAN, 1999). Nele, o pesquisador se converte em intérprete e 

participa intuitivamente organizando as narrativas obtidas, “sem recorrer a teorias ou 

fundamentos previamente estabelecidos” (BLASCO, 2002, p. 116). Esse processo é 

comparável ao de um artesão que cria uma obra de arte de forma a se entregar a tal 

processo. Através das leituras e releituras das entrevistas, o pesquisador utiliza sua 

intuição para criar temas de agrupamento encontrados nas narrativas. Esses temas 

aparecem nas repetições de leituras, mas também no confronto exaustivo de todas 

as entrevistas. É através de insights que se cristalizam que os temas emergem 

(BORKAN, 1999). 

A imersão profunda nas narrativas implica em vivenciar as experiências que 

os colaboradores descreveram, de forma a criar um processo reflexivo, ou seja, o 

pesquisador permite-se refletir sobre o que lê para que possa detectar suas próprias 

influências nas interpretações.  

Destacamos que na pesquisa qualitativa o pesquisador não considera sua 

neutralidade, considera sua subjetividade e isto também é um dado a ser analisado, 

reconhecendo que não está alheio à sua questão (BORKAN, 1999). 

Em relação a neutralidade do pesquisador em pesquisa qualitativa, esta é 

uma pretensa neutralidade. Para Araújo et al. (2017), o pesquisador precisa ser 

reconhecido como parte da realidade investigada, o que ainda se constitui um 

desafio não superado na pesquisa contemporânea do desenvolvimento humano. 

Nas palavras dos autores:  

 

ao contrário de uma pretensa neutralidade nas ciências, as abordagens que 
concebem o conhecimento como resultado de uma construção do 
pesquisador elevam a compreensão desse papel à de protagonista, 
reconhecendo seu papel ativo na pesquisa (...). Suas escolhas, sua história 
e posicionamentos estão em constante diálogo com o contexto de pesquisa 
e devem ser considerados no momento de construção e análise das 
informações. (p. 5).  
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Dessa forma, a metodologia requer participação ativa do pesquisador na 

interpretação das narrativas e em última instância, o conduz à motivação que o fez 

originar o estudo. 

O processo conta também com momentos de paralisação, em que o 

pesquisador se afasta e pode retornar posteriormente aos textos dos colaboradores, 

tornando-se assim, um processo dinâmico. 

Neste estilo de interpretação, o conhecimento e experiência do pesquisador 

servem como um fio condutor que organiza os temas cristalizados, para que sejam 

compreendidos pelo leitor. Isso se dá de forma circular, pois é construído 

continuamente (um tema tem relação com o outro) conforme aparece no discurso 

(BORKAN, 1999). Os temas obtidos podem (ou não) se entrecruzarem nas 

narrativas dos colaboradores das diversas redes. Isso também se torna um dado 

para interpretação.  

Nesse estudo, priorizamos a análise das formações discursivas em comum, 

ou seja, aquelas que apareceram no entrecruzamento das narrativas de pacientes, 

mães e profissionais. Isso foi pensado de maneira a poder compreender o fenômeno 

mais abrangentemente, o que poderia jogar uma luz original ao fenômeno a ser 

compreendido. 

Por fim, após o momento da interpretação, que será detalhado na seção 

abaixo, a metodologia prevê a articulação com um aporte teórico. Nesta pesquisa, o 

principal foi o da Filosofia e mais especificamente utilizando a obra da autora 

Jacqueline Lagrée e seu livro: “O Médico, o Doente e o Filósofo” (2002).19 

Assim, o encontro com a filósofa Jacqueline Lagrée ampliou o espectro não 

só da interpretação das narrativas, mas para a continuidade da discussão sobre a 

Humanização em Saúde. Depois de uma análise de cunho fenomenológico, 

inspirado pela abordagem definida por Borkan (imersão/ cristalização), e definição 

dos temas emergidos das entrevistas, identificamos na literatura alguns autores que 

possibilitariam a construção de uma discussão para uma melhor compreensão das 

 
19 Lagrée é uma filósofa francesa, especialista em história da Filosofia, tendo trabalhado por quinze 
anos na Comissão Regional Bioética de Rennes. Formou-se em Filosofia nesta mesma Universidade, 
onde atualmente leciona (website Universidade de Rennes). Neste livro, a autora propõe ensaios que, 
como ela mesma expõe, vêm de sua experiência na Comissão Regional Bioética de Rennes e de 
trocas com amigos médicos. Isso permitiu com que pensassem juntos na prática médica e na relação 
do doente e de seu médico. Assim, para além de uma obra de bioética, ela apresenta reflexões que já 
haviam figurado como centrais, anos antes, quando elaborei o projeto de pesquisa que daria origem a 
este estudo. 
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questões trazidas pelos colaboradores, à luz da problemática da humanização e da 

experiência subjetiva e vivencial. Partindo da metodologia HOV, percebemos que 

havia algo fundamental em comum entre o relatado pelos pacientes em relação ao 

seu processo de cura e o que desenvolvemos na linha de pesquisa “Humanidades, 

Narrativas e Humanização e Saúde”. Nesse sentido, encontramos em Lagrée uma 

excelente interlocutora. 

Em diálogo com sua obra e os referenciando, a autora tem como base 

teóricos importantes, como Martin Buber, cujas ideias também compuseram as 

nossas análises e o aporte teórico de nossa temática central.  
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5 RESULTADOS: HISTÓRIAS ORAIS DE VIDA 

 

“Certas palavras têm ardimentos; outras, não”.  

 

Manoel de Barros 

 

Como resultados desta pesquisa temos as histórias orais de vida dos nossos 

colaboradores. Para a rede de profissionais, estão apresentadas na sequência: Drª. 

Nasjla Saba da Silva, Profª. Amália Neide Covic e Dr. Sérgio Cavalheiro. Para as 

redes de pacientes e familiares, estão apresentadas intercalando pacientes e suas 

respectivas mães: paciente Gustavo e sua mãe, Ana; paciente Gustavo Moraes e 

sua mãe, Gisele; paciente Ellen e sua mãe, Thaís.  

 

5.1 Ponto zero: Drª. Nasjla Saba da Silva 

  

O primeiro contato com Drª Nasjla deu-se em meados de 2014. Desde então, 

sempre foi muito agradável, educada e cordial, além de se colocar à extrema 

disposição. Mostrou-se feliz com o tipo de pesquisa a ser realizada e mencionou a 

importância do trabalho multiprofissional no Graacc. Após o projeto ser aprovado 

pelo CEP, convidei-a oficialmente para a participação na pesquisa.  

Em meio a um atribulado dia de seu ambulatório, imediatamente parou o que estava 

fazendo para já marcar a entrevista. Ao explicar-lhe sobre os objetivos[1] e o Centro 

ao qual a pesquisa estava vinculada (o CeHFi/ EPM/ Unifesp), Drª Nasjla pareceu 

logo entender a proposta, pois prontamente disse o quanto era importante a história 

das pessoas e o quanto era importante este tipo de estudo para o campo. Propôs 

agendarmos para quinze dias depois: “vamos fazer isso logo”, sempre muito ágil e 

disponível. 

O nosso primeiro encontro foi remarcado por uma eventualidade e no novo 

dia em que propôs, acontecia um importante fato político no país, com o qual estava 

bastante contente. Esfuziante, comentou o fato e falou sobre corrupção e civilidade. 

Nesse sentido, contou-me uma situação que havia vivido com o esposo 20 

 
20 Tanto o nome de seu esposo, quanto dos demais cônjuges mencionados nas outras entrevistas, 
são verdadeiros. Os nomes dos familiares nas entrevistas dos profissionais, também são verdadeiros. 
Todavia, é importante destacar que todos os outros nomes de pacientes ou familiares de pacientes 
que os colaboradores mencionam durante suas narrativas, são fictícios.   
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recentemente em um parque, situação essa que irá voltar a comentar no decorrer da 

entrevista. 

Drª. Nasjla é bastante enfática, seus movimentos e tom de voz são 

determinados, constituindo-se em uma fala marcante. Emocionou-se em diversos 

momentos da narrativa, chorou, mas também se animou e deu risada ao contar 

outros tantos fatos de sua carreira e vida pessoal. 

Chamou-me atenção seu ritmo ágil e a espontaneidade com que narrou os 

fatos, naturalmente destacando através de marcos, que sua história de vida é sua 

história profissional. A intensidade da sua narrativa impactou-me em diversos 

momentos, assim como a naturalidade como ocorreu, tornando um processo muito 

bonito e afetuoso. 

A entrevista durou uma hora e quarenta e sete minutos e foi realizada nas 

dependências do hospital, a pedido dela. Após este, tivemos ali mais encontros, pois 

passamos por um intenso processo de transcriação. Sempre muito criteriosa e 

detalhista, quis rever sua entrevista por mais quatro vezes. Ao lermos a narrativa de 

quase quarenta páginas, retirava ou modificava alguns pequenos trechos, mas 

preponderantemente, ampliava-a e a complementava em tantos outros. 

  

E aqui, a gente consegue, a gente não pode abraçar o mundo, mas eu 

posso abraçar até onde meus braços dão! 

 

Primeiramente, vou contar porque eu fui fazer Oncologia. A gente sai da 

faculdade e não tem muita ideia do que quer, não tem muita ideia nem quando entra 

na faculdade. Eu acho que a gente com dezoito, dezenove anos, não sabe que quer 

fazer Medicina. Você, muitas vezes, vai por algum motivo e o meu motivo forte foi 

porque a minha mãe quis. Eu dou risada quando falo disso, porque eu gostava muito 

de Arquitetura, de Paisagismo, de Ecologia, eu sempre gostei dessa parte. E no fim, 

o sonho da minha mãe, minha mãe libanesa, você imagine, era que ela tivesse 

algum filho médico. São oito filhos e no fim, eu fui escolhida, inclusive, para ter o 

nome dela, que também era o nome da minha bisavó, avó dela. Ela pôs o nome dela 

em mim e isso é bem forte!  Meu nome é Nasjla Saba da Silva. 

Por isso é que eu fico lá, às vezes, no consultório, vendo as mães com os 

filhos “epa, epa!”, eu digo, “vai para o psicólogo, vai para o psicólogo”, pois no fim, 

eu tive que mudar minha trajetória e fiquei depois achando que eu queria ser 
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médica! Foi por isso que eu escolhi a Medicina, foi simplesmente porque minha mãe 

quis. 

Isso foi determinante. E ainda mais porque ela pôs o nome dela em mim. Eu 

gostava muito de Matemática, de coisas bem exatas e sempre gostei de paisagismo, 

de ver plantas. Não queria ser engenheira, queria ser aquela que faz a decoração, 

arquiteta! Falava: “vamos fazer não sei que lá, vamos fazer!”. Sempre gostei de 

visual, sempre gostei de olhar as plantas maravilhosas. Arrumar jardim, pôr flores. 

Sempre gostei disso, sempre gostei! 

E no fim, terminei fazendo Medicina porque minha mãe quis. Antigamente não 

sabia disso, mas hoje é bem claro que foi determinante. Foi porque ela queria um 

filho médico. E era a paixão da minha mãe, meus avós são libaneses. Ela tem um 

irmão que nasceu no Líbano e o resto nasceu aqui. Mas ela era totalmente libanesa, 

totalmente libanesa! O sonho dela era ser médica. Só que naquela época não se 

permitia, os árabes, imagina um libanês, deixar uma mulher fazer Medicina. Mulher 

tem que casar e ficar em casa. Ela já foi rebelde, pois a minha mãe casou com um 

brasileiro e foi deserdada. Conto rindo, mas ela sempre foi rebelde. E no fim, o 

sonho dela de ser médica passou para mim. Tinha que pegar algum filho, me 

pegou!  Mas, no fim, hoje, é o que eu mais sei, ao que mais me dedico. 

E acho que faço bem. E naquilo que eu me propus a fazer, eu me dedico 

completamente. Eu estudo todos os dias, a minha profissão é muito grande, muito 

grande! Eu não vou falar que é cem por cento, porque falariam que eu sou até louca, 

mas oitenta por cento, é oitenta está bom!  

Essa é a razão pela qual quando eu vejo que as mães não deixam os 

adolescentes falarem, eu fico muito chateada, porque eles não têm voz. É muito 

difícil a gente tratar uma criança, quando a mãe não quer que, psicologicamente até, 

ele não se trate. Porque ele tem catorze anos, eu pergunto uma coisa, ele olha para 

a mãe e a mãe responde para mim. Aí na segunda, na terceira vez eu falo assim: 

“não, mas eu quero que você fale comigo! Você olhe para mim e fala comigo!”, eu 

falo para ele: “por que que você fala com a sua mãe? E você mãe, por que você 

deixa?”. Eu já logo falo para ela: “Isso não é bom para o tratamento do seu filho! Não 

é bom, te digo, não é bom! Vocês vão passar no psicólogo, você e a criança. Se ela 

não quiser, você vai. Porque não é legal fazer isso que vocês estão fazendo. Os dois 

têm corpos diferentes, almas diferentes e você vai ajudar seu filho a crescer, a curar, 

a se desprender, casar e ser feliz. E você está prendendo o seu filho e isso não é 
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legal!”. E essa é a razão, porque também vivenciei minha mãe, libanesa, com todos 

os filhos. Não era só comigo, ela tinha oito, o-i-to! 

E ela era assim com todos. Eu fico lembrando o que ela fazia com todos os 

meus irmãos, eu falo rindo, mas era bem complicado. E comigo foi maior, porque foi 

a profissão que ela queria. Mas, com todos ela era imperativa. E eu sou imperativa 

também. Sou bem assim, hoje eu fico rindo das raivas que eu tinha dela, mas falo: 

“uau! eu sou igual!”. Não é possível! Eu falo rindo, porque ela também tinha coisas 

maravilhosas, claro, porque a gente só gosta de ver os defeitos, mas de repente 

também tinha coisas maravilhosas, de extremo amor com os filhos, pois o libanês é 

assim. De extrema dedicação, de tudo. A gente vê, pois vai crescendo com o tempo! 

No fim, eu entrei na faculdade, fiz os seis anos e depois fui fazer a 

Residência, que também, foi assim, por um acaso. Um colega que já fazia 

Residência falou que era muito bom fazer Oncologia e no A.C. Camargo, era uma 

Residência de excelência. E fui fazer Oncologia. Depois de dois, três meses eu já 

queria desistir, porque eu achei muito pesado fazer Oncologia, pesado demais. E os 

profissionais – que o A.C. Camargo era um hospital quase total de cirurgiões (a 

Pediatria era muito pequena) –, um ou dois vieram conversar comigo, dizendo, “não, 

você não vai desistir, você não vai desistir!” e, no fim, eu terminei ficando, fiz três 

anos de Oncologia. 

Meu professor do A.C. Camargo era o Dr. Sérgio Petrilli. Aliás, de todos os 

professores que eu tive dentro do A.C. Camargo, ele era o único que nos dava mais 

atenção e já naquela época, ele ficava nos dando aula na hora do almoço, vinha 

cedinho passar a visita, ensinava a passar Port-a-Cath. Era uma pessoa que sempre 

se dedicou ao ensino e à melhora do tratamento da criança com câncer! Todos os 

profissionais eram bons, mas entre os profissionais, Dr. Sérgio destacava-se 

bastante, já na época da Residência. Depois que eu terminei Oncologia, saí do A.C. 

Camargo e não tinha para onde ir e ele me convidou para vir para a Escola. Eu não 

aceitei. Meu primeiro convite e eu falei que eu já tinha perdido três anos da minha 

vida, que eu não queria mais continuar fazendo Oncologia. Falei mesmo: “não quero 

mais!”.  

Mas, depois de um ano que eu já estava sem fazer Oncologia, trabalhando 

como plantonista de Pediatria, ele  convidou-me de novo. Falou assim: “escuta, você 

não quer ir para a Escola Paulista comigo? Eu estou sozinho lá”. Eu conto isso rindo, 

pois eu respondi: “Yes!”. Eu aceitei!  
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Então, eu vim para cá e começamos a montar o serviço, que não tinha nada. 

Estávamos dentro do Hospital São Paulo, tinha dois leitos somente e um banco duro 

para receber quimioterapia, foi bem difícil, apesar dos profissionais de excelência lá 

dentro, mas não tinha espaço e precisávamos de espaço. Todos os colegas 

precisavam. Você está dentro de uma universidade com todas as equipes de 

excelência e não tem condições, porque não se tinha infraestrutura, era bem difícil. 

Aí, quando surgiu a ONG, o Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com 

Câncer, o Graacc, tivemos a possibilidade de melhorar e começamos com outra 

oportunidade. Mas, quando eu vim para a Escola Paulista, eu vim para fazer 

Oncologia com o Dr. Petrilli e o que também tinha muito aqui, era um grupo de 

Neurocirurgia extremamente forte. Tinha muitas crianças com tumor cerebral e era 

muito difícil tratar, porque não sabíamos quase nada e na minha Residência foi o 

que menos aprendi, porque o mundo estava começando nisso. Ninguém tinha me 

ensinado tumor de Sistema Nervoso Central. Porque, são muitos tumores, muitos 

mesmo, é uma loucura! 

Quando eu me deparei com aquele pessoal, que eram neurocirurgiões 

maravilhosos e que faziam vários tipos de cirurgias, até enfatizo, bem difíceis, que 

não tinha as imagens como a gente tem hoje em dia, eu falei: “meu Deus, como é 

que eu faço agora? Preciso estudar! Porque eu não sei tratar essas crianças!”. Eu 

estava sozinha aqui. Não adianta, o Dr. Petrilli também sabia, mas sabia pouco. 

Sabia tudo de outros tumores, todo mundo sabia o restante, mas tumor de Sistema 

Nervoso Central é muito específico, demais e, com isso, eu tive que me esforçar 

muito! Hoje a gente tem tudo completo, mas naquela época eu tive que me esforçar 

demais e gostar demais, demais, demais! 

Aí, apareceu uma oportunidade de tratar uma criança e o Dr. Petrilli 

conversou com o Jonathan Finlay e eu fui para o Memorial Sloan Kettering, fiquei um 

mês com Jonathan Finlay. 

Eu tive coragem, pois eu morria de medo, até de pegar avião, para eu sair 

assim, para mim era uma coisa louca!  A mãe deste paciente pagou a passagem e o 

Dr. Petrilli arranjou dinheiro também para eu poder ir e eu fui. Depois eu fiquei um 

pouco mais lá e o Dr. Jonathan Finlay começou a me ajudar. 

Lá do Memorial, trouxe a minha mala de volta bem cheia de protocolos e 

artigos! Porque naquela época, a Internet era restrita, não havia globalização, não 

tinha protocolos, tinha que ficar ‘anos’ na biblioteca Bireme para pegar um artigo, por 
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exemplo. Hoje a gente tem todas as facilidades, mas naquela época, minha mala 

voltou enorme! Pesava ‘oitocentos quilos’ só de artigo, de xerox, que era para poder 

fazer tumor de Sistema Nervoso Central. E com isso eu comecei, o Dr. Jonathan me 

deu o canal, que eu podia discutir tudo com ele. Eu tinha levado umas dez 

perguntas, não sei quantas perguntas e no último dia do estágio ele me levou na 

casa dele e falou: “Nasjla, agora pode fazer as perguntas que você quiser!”. Então, 

eu fazia perguntas simples: “se acontecer isso, que eu posso fazer?”, “se a criança 

estiver com recidiva em tal lugar?”. E ele ficava me respondendo! 

Então, eu fico pensando, tem algumas pessoas que são abençoadas. Eu vou 

me emocionar ao falar disso, mas Petrilli é abençoado, o Jonathan é abençoado. Por 

que eu falo isso? Porque são pessoas que dedicam a vida a tratar, mas não é só 

tratar para ter títulos, não é só tratar para ficar no primeiro mundo, se manifestando. 

São pessoas que terminam ajudando muitas pessoas! Eu me emociono, choro ao 

falar essas coisas, pois quando isso acontece, eu classifico como verdadeiros 

cidadãos!  Essa pessoa é um cidadão!  Essa pessoa tem noção do corpo e da alma!  

Sabe a função dele aqui. Porque cada um tem a sua função e você tem que fazer o 

melhor, sempre é lógico com a sua capacidade para isso, você tem que estudar 

muito e o Jonathan foi uma pessoa que me abriu um caminho para eu poder 

aprender a fazer tumor cerebral, então me emociono demais! 

Além disso, me emociono porque eu saía para todos os congressos, eu não 

tinha dinheiro e não tinha bolsa e eu pagava em prestação, tudo para poder ir para 

congresso, porque precisava pegar os protocolos, precisava aprender tratar tumor 

cerebral! 

E nesse tempo, ao mesmo tempo em que estava assim, desesperada porque 

eu tinha que saber tudo de tumor cerebral, o Dr. Sérgio Cavalheiro, neurocirurgião, 

também chegou até mim. Foi no mesmo tempo, isso foi em oitenta e nove, que 

começou essa onda de loucura de querermos aprender, porque estava cheio de 

criança para tratar e a gente não sabia o suficiente, a gente sabia que elas podiam 

ser mais bem tratadas, mas a gente não tinha condições aqui. Só tinha Tomografia, 

não tinha exames! O Dr. Cavalheiro, nessa época, também saiu, foi para a França, 

para poder aprender fazer tumor cerebral, com o Maurice Choux, que era o expert 

em tumor cerebral do mundo. 

Então, começamos nós dois juntos essa batalha e enfim, ele estava aqui 

também.  
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Lembro perfeitamente quando eu conversei com o Dr. Braga, que era o chefe 

da Neurocirurgia. Eu fui mostrar para ele que eu tinha feito quimioterapia em um 

paciente com meduloblastoma e tinha sumido o tumor. Eu queria mostrar para ele 

que a quimioterapia funcionava e eles não queriam nem falar comigo. Mas eu entrei 

lá, no sexto andar, eu vi aqueles vários homens, todo mundo professor, com aqueles 

aventais, todo mundo titular, todo mundo assim bem arrumado, porque 

neurocirurgião é assim, eu brinco, eles são assim mesmo, bem difíceis!  Mas, 

cheguei lá e falei: “Dr. Braga, deixa eu me apresentar, meu nome é Drª. Nasjla, eu 

faço Oncologia Pediátrica. Queria mostrar para o senhor, como responde o 

meduloblastoma, olha aqui. Está todo infiltrado, eu fiz quimioterapia” e ele responde-

me: “Ah é? Olha, que bom!!! Então, menininha (menininha!), vai falar com 

aquele médico ali. Conversa com ele e faz as coisas com ele”. Era o Dr. Sérgio 

Cavalheiro e foi assim que eu conversei com o Dr. Sérgio Cavalheiro. 

Então começamos! Foi bastante árduo, desde oitenta e nove, para hoje 

termos um dos melhores serviços aqui do Brasil, se não for o melhor. É! Porque nós 

temos toda uma equipe montada, não é nem falar que é melhor simplesmente 

porque a gente quer ser o melhor, é porque a gente (não sou só eu e o Dr. Sérgio 

Cavalheiro, a Drª. Andréa, também neurooncologista), é uma equipe toda, inclusive 

vocês, psicólogos, todo mundo! E esse caminho de oitenta e nove até hoje é um 

caminho extremamente árduo. Isso não se monta de um dia para outro! Isso não se 

faz por decreto! Isso se faz com trabalho. 

Essa mesma analogia eu faço com o povo, hoje em dia. Não se melhora um 

povo por decreto, nem com bolsa, se melhora com educação, e-du-ca-ção. O que 

nós fizemos, foi uma educação continuada até hoje, para poder melhorar e melhorar 

e melhorar! Quando a gente começou a fazer os tumores de Sistema Nervoso 

Central, era bastante difícil porque dentro das neoplasias da infância, é o tumor mais 

difícil: mais difícil para curar e é o que mais transforma uma criança. Imagine, a mãe 

tem um filho perfeito, que tem um tumor no cérebro, daqui a pouco ele tem uma 

paralisia facial, um estrabismo; daqui a pouco ele não mexe um lado do corpo, daqui 

a pouco ele pode estar paraparético, paraplégico! Daqui a pouco a gente fala assim: 

“Olha, escuta, o seu filho não vai poder comer”, e a mãe responde: “não! Mas ele 

quer comer, doutora!”, a gente diz: “mas é que ele está com um tumor em um local, 

que se ele comer, vai tudo para o pulmão” e ela responde: “mas, doutora, ele chora 

que quer comer!”. 
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Novamente me emociono, pois, para mim, uma das coisas mais difíceis, 

enfatizo, mais difíceis, é estar em frente de uma criança que fala: “tia, eu quero só 

comer uma coxinha!”. Contando, não consigo conter as lágrimas. Mas na hora eu 

fico dura: “não, não vai comer!” e por dentro, meu coração parte. Óh! Isso é o mais 

difícil para mim. Dentro de todo o quadro, de tudo o que eu acho, o mais difícil é 

proibir uma criança de ingerir comida. Isso depois de avaliar tudo, que eu fico 

pensando em muitas crianças que não podem andar, que não podem falar, mas 

quando diz assim: “olha, você não vai poder mais comer”, não consigo segurar as 

lágrimas. Ele está vivo e não vai mais poder comer! Vivo! Ele está sentado, é 

diferente de estar em coma, é diferente, está vivo e não pode mais comer! E a 

criança olha para mim e não pode comer. Isso para mim é a pior parte!  

Por isso digo que tratar de tumor de Sistema Nervoso Central, não são todos 

os colegas oncologistas que podem fazer isso. Fora da Oncologia, pior ainda, mas 

dentro da Oncologia, tem que ter, vejamos, uma cabeça especial, porque não são 

todos que aguentam. A maioria faz Oncologia e também quer ver resultado de 

perfeição e a gente, muitas vezes, não vê perfeição! 

Então, a gente lida com o que pode. Muitas crianças vão ficar curadas, muitas 

vão ficar muito bem, porque não tiveram sequela e uma parte também, até grande, 

ficará com sequelas. Se não for sequela muito visível, é sequela neurocognitiva. É 

aquela criança que você tratou e que você sabe que vai ter déficit neurocognitivo, 

que não vai acompanhar a classe, que está com quinze anos e tem idade mental de 

dez anos. Então, de qualquer forma, a grande maioria termina saindo com alguma 

sequela, mesmo que não seja visível. E isso é muito, enfatizo, muito difícil! É difícil 

para quem é médico, pois você tem que acostumar a tratar tumor de Sistema 

Nervoso Central e não olhar as crianças assim. Eu quando vejo as crianças eu não 

vejo assim. Eu vejo sempre em reabilitação, reabilitação, reabilitação! Para mim é 

assim, dentro da minha cabeça, nós vamos ter que conseguir reabilitar. Eu nunca 

perco a esperança e nem tiro a esperança da família: de que a reabilitação vai 

melhorar as coisas. 

Por isso, eu sempre exijo, e-xi-jo mesmo, se não está fazendo reabilitação, ou 

se parou de fazer, eu peço para voltar a fazer: “por que parou?”, eu pergunto. Então, 

minha consulta é demorada por isso, é desgastante, até para os residentes. Eu dou 

risada, porque eles devem falar: “ai, a Drª. Nasjla demora demais”, porque eu não 

pergunto só do tratamento, eu pergunto também de tudo, de tudo, da casa, de tudo! 
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Aliás, eu não sei fazer outra consulta, não sei. Eu não consigo não me incomodar! 

Eu sempre fui assim, eu me incomodo demais com as coisas. Então, eu pergunto, 

se eu vejo que está com problema, eu pergunto: “por que você não vai para o 

psicólogo? Você está me contando coisa que você precisa falar com um psicólogo”. 

São tantas coisas que eu me incomodo dentro da sala, que minha consulta 

termina sendo uma consulta grande, muitas vezes, até muito imperativa, pois como 

eu falei, sou imperativa. Porque têm mães, que eu acho que se você não for assim, 

bem coordenadora, elas não estão nem aí com você! Outro dia falei para uma mãe: 

“escuta na próxima consulta, eu vou cobrar, eu não vou aceitar! Eu não aceito que a 

sua filha não vá para a escola, não aceito, não aceito! Por que não vai? A gente vai 

descobrir, a gente vai passar em tal lugar, vai passar no psicólogo e na Escola 

Móvel. A gente vai descobrir aqui e na próxima consulta eu quero um retorno. Eu 

não esqueço! E eu não vou esquecer! E eu não vou aceitar isto que está 

acontecendo!”. 

Aí, eu mando para vocês, psicólogos, e vocês é que vão ter que dar um jeito! 

Eu brinco, mas termina vocês ajudando a criança. Então, a consulta termina sendo 

grande. 

Bem, suspiro para dizer isso, pois é muito difícil ver uma criança que estava 

bem ficar sequelada e para a família também, falar que tem câncer na cabeça é 

diferente de falar que ela tem câncer no osso da perna. Porque o osso da perna 

você vê, na cabeça você não vê! Na cabeça a criança sente a transformação, a 

criança vê no espelho que não está igual. É diferente, cada tumor, repito, cada tumor 

você vai ter uma reação psicológica diferente! 

Não é tudo igual, não é câncer somente. Porque todo mundo fala: “ah, porque 

tem câncer!”, mas não é assim, só um câncer! Porque tem pessoas que não têm 

câncer, tem uma pneumonia somente (e graças a Deus!). Mas cada um é um, não 

é? E câncer, não é algo somente, é algo sério! É saber que tipo de câncer você tem, 

em que área está e o que sua cabeça vai imaginar! 

Então, o que eu sinto das mães é que realmente ver os filhos nessa condição, 

é difícil: “meu filho não era assim, doutora! Meu filho não enxerga!”. Às vezes, é 

assim, perde a visão, se ele está com a cegueira, há um mês, há três dias, depois 

da cirurgia, elas perguntam: “é normal doutora?!”. Imagine para elas, é muito difícil! 

Uma das coisas fortes em Sistema Nervoso Central é que você lida com 

coisas muito fortes, enfatizo, muito fortes. É perder a visão, por exemplo. Isso é 
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muito forte. Eu acho muito forte! Você enxergar e parar de enxergar olha que coisa 

forte! 

É diferente de não andar, sabe, eu acho diferente. Pesa assim: não enxergar 

e não andar. É mais difícil ficar sem enxergar. E também pode perder a audição? 

Pode perder a audição! Porque tem tumor que nasce justamente no nervo da 

audição, ou porque tomou medicamentos, ou irradiou, também teve déficit auditivo. 

Então, tem algumas coisas em Sistema Nervoso Central que termina 

deixando as crianças bastante magoadas e eu sinto isso, que elas ficam magoadas, 

principalmente quando são adolescentes. Eles me falam: “doutora, eu estou 

sofrendo bullying na escola” e eu pergunto: “mas o que estão fazendo?”, aí, dizem: 

“é porque eu, doutora, eu estou falando um pouco devagar e quando eu vou falar, 

assim com a boca, todo mundo fica rindo”, vamos supor, quando tem uma paralisia 

facial. Porque você sabe como é adolescente, não é? Por isso, a gente tem que 

trabalhar com psicólogo, tem que trabalhar com a Escola Móvel, para conversar na 

escola, porque eles falam: “doutora, eu não tenho vontade de ir para a escola por 

causa disso”.   

Então, fazer tumor de Sistema Nervoso Central, é um mundo. Tudo é um 

mundo! Mas tem coisas que ficam mais fortes, porque machuca muito a pessoa. 

Você trata uma leucemia, por exemplo, a pessoa cura, fica inteira. Se você trata um 

tumor de Sistema Nervoso Central, você pode curar e pode ficar com muito defeito, 

muito! Você pode ficar com defeito da fala, um defeito para andar, pode ficar com 

uma alopecia permanente, pode ficar com um déficit visual, déficit auditivo, déficit 

motor. E isso transforma as crianças! 

Mas o que a gente tem de bom hoje? Que não tinha quando nós 

começamos? Hoje, temos uma equipe que trabalha na hora zero com tudo isso, com 

as mães junto com a gente, com as crianças, para reabilitação, aceitação. Agimos 

direto na escola, com a Escola Móvel, desde a hora zero. Eu acho isso importante! 

Porque já que a gente pode melhorar, vamos melhorar! Pode ser que a gente não vá 

deixar perfeito, mas a gente vai ter que trabalhar com a aceitação e fortalecer, 

enfatizo, fortalecer essa criança para que ela tenha autoestima, para que ela não 

seja afastada, nem na casa, nem com os amigos, dentro da escola. Então, eu vou 

distribuindo para as equipes ajudarem esse paciente. 

Eu falo: “mas você já falou que você é o máximo? Eu acho que você é o 

máximo! É que eles não sabem que você é o máximo!”. Eu falo isso para meus 
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pacientes: “eles sabem o que você fez? Ah, eles não sabem o que você fez!”, “eu te 

garanto que eles não fizeram nada disso! Enquanto todo mundo estava brincando, 

você estava tratando!”. 

Eu sempre termino trabalhando com elas desse modo diferente, “eu acho 

que, meu Deus do céu, você é o máximo! Você está linda, está perfeita!”. Eu sempre 

falo coisas para poder dar autoestima. Porque eu acho que magoa, depois da cura, 

tem a perda. Olhar para o espelho, os amigos... todo mundo, todo mundo quer saber 

o que aconteceu. Isso é do ser humano. Mas, se a gente trabalhar a autoestima da 

criança, vai ser diferente, ela vai ficar forte e vai olhar diferente para as pessoas. Vai 

dizer: “sou sim, e daí? Ótimo, eu fui vencedora!”. Eu falo: “você é vencedora! Olha 

quanto... ninguém fez o que você fez! E você venceu!”. Eu fico tentando falar as 

coisas que eu penso para mim, entende. Falar disso me faz chorar, mas sempre 

tento incentivar: “ninguém fez, você vai vencer, ninguém fez o que você fez, você já 

contou?” Eu sempre falo isso, eu tenho crianças fantásticas! 

Uma criança de cinco anos falou para mim: “doutora, pode!? Pode, doutora, 

pode!? Sendo que eu tenho cabelo (ela tem um pouquinho de cabelo só, um 

rabinho), sendo que eu tenho cabelo, pode um menino falar que eu sou careca? Eu 

respondi enfaticamente: “não, não pode!”. E ela, “e tem mais doutora (ela tem cinco 

anos, é estrábica), sendo que eu tomo banho de manhã e passo perfume, ele falar 

que eu sou fedida! Pode doutora!?”. Eu olhei aquilo e falei: “ah, então você vai falar 

um recado para esse menino! Você vai falar que a Drª. Nasjla falou que você é o 

máximo! Qual é a menina mais linda que eu tenho aqui!? Que é mais inteligente, que 

é educada, que é do bem!? Fala assim para ele: Drª. Nasjla falou que eu sou do 

bem!”. Eu falei para ela falar que ela era do bem, que ajuda as crianças, que ama o 

papai e a mamãe, que ama a Drª. Nasjla. “Olha, que menina é essa?! É você! E 

você vai falar para ele, dá o recado para ele”. E ela ainda diz: “Como é mesmo 

doutora? Que eu falo? Que eu sou do bem?” Dou risada ao lembrar isso. Disse para 

ela: “Isso! Você é uma pessoa do bem!”. 

Eu fico tão emocionada com meus pacientes! Eu faço Neurooncologia desde 

1989. E eu fico orgulhosa de tudo que eu formei, de tudo que eu montei. Eu não 

montei sozinha, lógico. Montei com todo mundo. Eu falo meu, porque foi uma luta 

muito grande minha, do Dr. Sérgio Cavalheiro. Porque se a gente não tivesse 

persistido, emociono-me muito quando falo disso, a gente não teria nada! Hoje a 

gente tem a Drª. Andréa Cappellano, que foi nossa residente, que é maravilhosa, 
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damos assistência para muita gente aqui no Brasil, fazemos uma medicina que 

temos orgulho de fazer, procuramos nos atualizar todos os dias, ir para os 

congressos, fazer parceria com os colegas internacionais, fazer protocolos com o Dr. 

Jonathan, fazer protocolo com o Dr. Eric Bouffet, fazer protocolos internacionais, 

para sempre melhor tratar a criança. E eu tenho orgulho de tudo isso! 

Acho bastante difícil o andar da criança aqui dentro do hospital. Acho que o 

andar mais difícil é o das crianças com tumor de Sistema Nervoso Central. Não 

porque as patologias psiquiátricas, psicológicas sejam diferentes, mas porque tem 

que lidar com uma coisa a mais que é o visual muito, mas muito machucado. Eu 

acho que isso é difícil, para qualquer um daqui. É difícil para a gente, é difícil para as 

mães que se queixam: “doutora, meu filho não era assim, meu filho não era assim, 

meu filho não era assim!”, “mas ele não vai voltar a ficar igual?”. Esse 

questionamento, a gente tem sempre: “mas ele não melhorou, doutora, será que... 

que... ai...” Com o passar do tempo, muitas vezes, elas vêem que pode melhorar, 

mas não vai ficar igual ao que era antes.  

Então, esse andar da criança com tumor de Sistema Nervoso Central aqui no 

hospital, é um andar forte. E é o tumor que mais temos aqui, então a gente procura 

fazer o melhor. Pode ser que nós não sejamos perfeitos, mas temos alto nível, com 

as crianças inseridas nos nossos protocolos de estudo. A gente recebe crianças de 

todo o Brasil, fora do Brasil, como também outros colegas daqui recebem. 

Procuramos fazer sempre o melhor. E estamos contentes agora que também 

teremos a inauguração do novo centro cirúrgico, que vai ser um centro cirúrgico 

totalmente voltado para tumor de Sistema Nervoso, chamado ‘Ressonância 

Magnética Intraoperatória’. Será o primeiro da América Latina e vai melhorar em 

que? Vai melhorar diminuindo as sequelas da criança, vai melhorar a cura, porque 

vai tirar mais do tumor. Você vai ver em tempo real na Ressonância se ficou tumor 

ou não e com isso, não precisa ficar abrindo duas, três vezes para cirurgia. Vai 

melhorar também a cura de outras crianças, porque vai ter mais vagas no centro 

cirúrgico. Porque todas as vezes que eu não tiro o tumor, a criança vai ter que ir 

uma, duas, três vezes para o centro cirúrgico e assim, estou tirando a vaga de 

outros, pois tem uma fila de crianças aguardando cirurgias. 

Portanto, temos hoje uma facilidade, que é um hospital do sonho. 

Quando eu e o Dr. Sérgio Cavalheiro começamos, as crianças morriam 

porque aspiravam comida, porque não sabíamos, porque precisava ser avaliado 
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pelo fonoaudiólogo e ele falava assim: “você não pode comer”, ou então: “você só 

pode comer sólido, líquido não pode ingerir, porque se ingerir o líquido vai tudo para 

o pulmão”. Então, no pós-operatório, não tinha essas avaliações e o que acontecia? 

No pós-operatório, muitas vezes, nos surpreendíamos: “que aconteceu com a 

criança?”, e ouvíamos: “ela teve uma pneumonia aspirativa, está muito mal”, e não 

entendíamos: “mas por que isso?”, ao que explicavam: “ah porque não podia comer 

e comeu”. Então para isso, você tem hoje uma equipe, em que na hora zero, você 

precisa de todo mundo. Olha que maravilhoso! 

Eu preciso na hora zero de todo mundo. Eu preciso da fonoaudióloga para 

avaliar minha criança, da nutricionista, do neuropediatra, da psicóloga, para poder 

inserir a mãe na aceitação, fazer a criança também aceitar o procedimento e 

também não só isso, para explicar o modo adequado, o que se vai fazer. Não fazer 

nada sem ter uma explicação decente para a criança, não ser uma violação sem 

explicação. Por exemplo: “mas ninguém falou nada, como que é isso?”. Então, na 

hora zero, você tem que ter toda, digo toda a equipe para poder assistir à criança. 

Eu fico assim tão orgulhosa, muito orgulhosa, do que nós temos. Eu fico 

orgulhosa de como nós crescemos. Lógico, sempre pensando que o Dr. Petrilli que 

foi à frente, nos deu oportunidade, de cada um de nós ficarmos especialistas: “você 

vai ficar nisso, você vai ficar nisso”. Ele nunca nos impediu de crescer. Quem não 

cresceu é porque realmente não quis, mas ele nunca impediu de crescer. Sempre 

nos deu todas as facilidades e fico feliz de saber que em oitenta e nove, a gente só 

tinha dois leitos e hoje a gente tem um hospital. Não tínhamos como ter uma equipe 

todinha formada e hoje temos toda uma equipe completa, para avaliar a criança com 

tumor cerebral. 

Eu estou falando de tumor cerebral, que é minha especialidade, mas para 

todas as outras equipes também, claro! A gente tem um hospital com uma equipe 

completa para poder avaliar, fazer com que essas crianças que são a maioria 

pacientes do SUS – que infelizmente, são mais maltratados no Brasil, os pobres são 

mais maltratados, isso é a realidade – tenham um tratamento de excelência. 

A Medicina fica melhor quando a pessoa tem dinheiro, é a realidade! E aqui, a 

gente consegue, a gente não pode abraçar o mundo, mas eu posso abraçar, até 

onde meus braços dão. E eu faço, tenho certeza que todos meus colegas fazem o 

melhor, você, todo mundo. Quer dizer, aqui eu vou fazer o melhor, a minha 

obrigação é tratar de todas as crianças que chegam ao hospital, dignamente, sem 
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diferença de raça, sem diferença se tem dinheiro, se tem convênio; se tem mais ou 

se tem menos, sem diferença de cor. Então, eu acho que esse hospital, é um 

hospital que trata criança, enfatizo, criança! Não quero saber de onde ela vem, se é 

rica, não quero saber! A criança é tratada com dignidade e este aqui é o hospital dos 

sonhos. 

Vamos supor que todo mundo, onde está, fizesse o mesmo. Olha a diferença 

que faria no mundo! Porque a gente não pode depender dos outros, porque nós 

temos que agir, nós temos que fazer! E cada um que faça o que é sua profissão e 

faça bem! Porque senão, o mundo não estaria nesse caos que está, nem a Medicina 

estaria nesse caos. Então, esse hospital, é um hospital que trata a criança como ser 

humano, como cidadão que merece todo respeito e merece todas as chances reais 

que têm no mundo! E a gente o faz aqui. 

Eu acho que a gente tem muitas dificuldades, muitas vezes, em algumas 

coisas, muitas vezes até um pouquinho de relacionamento. Mas, isso é passageiro, 

porque todo mundo tem um único objetivo: de tratar bem a criança. E no fim, termina 

passando as coisas que é de equipe, de um com o outro, outro com um, que isso 

acontece em qualquer lugar. Ainda mais um lugar que é um expoente, que as 

pessoas são vaidosas também, porque estão aqui. Falam: “porque eu estou no 

Graacc, eu quero ser muito boa, quero dar uma aula maravilhosa, eu quero ser 

melhor todos os dias”. Isso acontece e é normal, mas é um normal que eu acho que 

mesmo dentro de tudo que eu conheço, eu acho que isso é possível relevar e 

termina depois todo mundo conversando um com outro, outro com um. 

Termina passando tudo e até isso acho que é legal aqui, porque eu sinto que 

todos têm um objetivo: de fazerem o que escolheram na vida para fazer, que é fazer 

Oncologia Pediátrica. Escolheram isso e fazem bem. Fazem bem com certeza! A 

gente sempre pensa assim, que a gente tem que ter amor ao que faz, tem que ter 

conhecimento e tem que ter uma dedicação, enfatizo, de-di-ca-ção, que é o plano 

terapêutico exato para toda criança. 

Eu acho que tendo tudo isso, eu não tenho dúvida que as crianças vão se sair 

bem, que vão ficar muito melhores e que vamos conseguir a chance de cura que 

tem no mundo: ao redor de setenta a oitenta por cento das crianças vão ficar 

curadas. 

A gente tem isso aqui, apesar de que aqui a gente também recebe muitas, 

bastantes crianças graves que ninguém quer mexer. Dizem: “porque toda criança de 
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Sistema Nervoso Central é assim”. Não, não é assim. É que tudo, enfatizo, tudo o 

que ninguém mexe, os pacientes mais graves, eles pedem para vir para cá. Por 

exemplo, as crianças que têm tumor perto da via óptica, que está perdendo a visão, 

vêm para cá, a criança que tem tumor na medula, que não está conseguindo andar, 

que está na cadeira de rodas, vem para cá. A criança que tem tumor de tronco vem 

para cá. A criança que tem, enfim, todas as que são as mais graves, vêm para cá. 

Então, terminamos ficando neste hospital com uma amostragem que é até um pouco 

mais difícil para gente perceber na parte visual da criança uma melhora, pois 

justamente são encaminhadas crianças que são as mais difíceis. Então, a gente tem 

essa expertise de tratar, pois eles mandam para cá. Outra coisa, criança muito 

pequenininha também vem muito para cá, ou seja, bebezinhos. Porque ninguém 

mexe em bebezinho e a gente sabe que muitos bebezinhos vão ser curados. Que só 

precisa mesmo serem bem diagnosticados e bem manipulados. Então, vem 

bebezinho para fazer transplante de medula óssea, para fazer cirurgia, com tumores 

gravíssimos e alguns deles, muitos deles, a gente já curou! 

Então, tem muito bebezinho tratado e curado aqui, que a gente tem expertise, 

tem uma equipe todinha voltada para be-be-zi-nho. Este também é outro pedaço da 

Neurooncologia que é muito difícil. 

Nossa equipe é uma equipe muito boa, o Cavalheiro, a Patrícia, o Jardel, 

como neurocirurgiões, eu e a Andréa como neurooncologistas, somos oncologistas 

especialistas em tumor de Sistema Nervoso Central e temos toda equipe 

multiprofissional. Eu fico apaixonada quando eu vejo vocês, eu penso: “meu Deus, 

se não fosse vocês, como é que a gente iria fazer?!”. Quando eu vejo vocês na 

minha sala, quando eu vejo a fonoaudióloga na minha sala, quando eu vejo 

oftalmologista (que também está frequentando a nossa sala agora), quando eu peço 

para mãe: “nenhuma criança vai ficar longe da escola”, ou seja, peço para ir para a 

Escola Móvel para a criança poder continuar estudando, pois eu não aceito que 

nenhuma criança não vá à escola. Essa parte é bem importante para mim. Pergunto 

“por que não está na escola?”, se responde: “Ah, porque não!”, eu logo mando para 

a Escola Móvel, e eles conseguem depois fazer com que ela volte para escola 

regular. Termina sendo um vínculo, para essa criança não ficar abandonada! E um 

vínculo com os professores, para poderem dar uma atenção especial, justamente 

para não ficarem abandonadas; porque muitas crianças estão com um pouco de 

sequela, ou então, tem tumor ainda, está em tratamento. Eu acho fantástico 
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podermos dar dignidade para todas as crianças e ainda poder melhorar as mães 

aqui dentro. 

Tem mães que vêm para cá e melhoram muito aqui, porque o filho teve 

câncer. É uma oportunidade de agirmos também com a mãe, fazer um artesanato, 

por exemplo, conversar com ela, melhorar. Portanto, mais uma coisa importante, não 

estamos só agindo na criança, a gente está ajudando, enfatizo, ajudando a mãe a 

melhorar. Eu fico tão, mas tão contente que a gente também pode agir com a mãe. 

Porque o objetivo é também que ela melhore para poder acompanhar a criança. Não 

é só a criança, é o mundo ao redor da criança. Ver quem é o pai, quem é a mãe, o 

que podemos fazer para melhorarem. Tudo isso a gente tem que estar preparado 

para poder ajudar, aqui dentro do hospital e com a ajuda da assistente social, por 

exemplo. Eu acho um espetáculo, quando vamos a Casa Ronald, as mães têm aula 

de música, têm artesanato, têm aula de culinária, aula de cabeleireira, elas não 

ficam só, jogadas! É como se as pessoas falassem: “escuta, eu estou me 

importando com você. Vamos fazer isso? O que você sabe fazer? Quer melhorar?”. 

Será que quando ela voltar para o estado dela, elas vão poder arranjar uma 

profissão para poder ajudar em casa? Será que eles vão ter aqui um ‘estágio do 

bem’, apesar de ter um filho com câncer?! Penso então, que foi a oportunidade de 

eles terem um contato, um olhar para eles como gente! Eu sempre vejo assim. 

Eu não gosto que nenhuma criança seja maltratada, eu sou uma pessoa um 

pouco dura, dou bronca nas mães. As mães falam: “doutora, a gente ama a senhora. 

Mas de vez em quando a senhora é brava”. Eu sou brava! Mas, por que eu sou 

brava? Primeiramente, porque é meu jeito! A gente podia não ser brava, as pessoas 

não precisam ser bravas, podem falar delicadamente, mas cada um tem seu jeito, 

meu jeito é assim. Já fiz de tudo para melhorar, mas não adianta. Então, quando as 

mães precisam, eu dou bronca nelas. Não aceito que não frequentem o ambulatório, 

por exemplo. Falo: “olha, outra vez que acontecer isso, eu vou conversar com a 

senhora!”. Para essas coisas eu sou dura, mas ao mesmo tempo eu sou 

extremamente amável com elas e elas têm total liberdade de conversar comigo. Veja 

a porta do meu consultório, quando eu chego de manhã, às sete horas, eu falo rindo, 

mas elas já me pegam na porta para conversar e quando elas não estão gostando 

de alguma coisa, logo falam: “doutora, eu preciso falar com a senhora”. Logo penso: 

ai!  Muitas vezes, elas vêm se queixar e não é algo tão pertinente, mas eu dou 

atenção: “vou conversar, vou ver o que está acontecendo, eu vou ver porque 
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aconteceu isso”. Sempre dou importância para elas, sempre, porque a gente tem 

uma equipe que pode também ajudar. Por exemplo, peço para a enfermeira 

neuroclínica, a Daniela, ver tal exame que faltou e sempre, sempre dou muita 

importância. 

Muitas vezes, chego extremamente cansada em casa, porque eu venho para 

cá e eu me incomodo, eu faço ambulatório com minha alma! Eu não consigo fazer 

ambulatório diferente. Eu chego em casa, eu falo: “meu Deus, o que aconteceu 

comigo? Eu estou sem alma!”. Eu vou sem alma para casa, porque você fala, fala, 

fala, se importa, se importa, se importa, toma chamada oral: “a senhora não está 

fazendo isso, mas por quê?”. Eu me importo: “mas, meu Deus do céu, por que a 

senhora faltou a tal consulta?”. Às vezes acontece, por exemplo, da filha ficar com 

puberdade precoce, pois a mãe não frequentou o ambulatório da endocrinologista e 

depois quando vem para minha consulta, está moça! Eu digo: “mas essa menina 

está moça, moça! Por quê?” e a mãe logo responde que é porque faltou na consulta. 

Eu fico brava: “mas, meu Deus do céu, a sua filha tem oito anos, está moça!!! A 

senhora não pode!”. Com isso, eu fico treinando todos os residentes para ficar 

vigiando as mães. Porque você bate o olho, já tem que saber, tem que ter olho 

clínico. Porque, se não, falo enfaticamente: mesmo dentro do hospital perfeito, você 

deixa escapar uma mãe! De repente, uma criança com oito, nove anos, está moça, 

quando não era para ficar! 

Quando você vai ver, teve erro daqui, outro erro dali, a mãe faltou à consulta, 

ninguém se incomodou, ninguém se questionou: “você não está frequentando a 

endocrinologista?” Porque quando vamos ver, fica claro, a mãe logo fala que faltou e 

é aí que a gente pega: “mas não pode!”. Então, fazer ambulatório é desgastante, 

porque você tem que ajudar as mães a tomarem conta do filho. Elas têm que ter 

responsabilidade, mas, digo a você, é muito forte para elas! A maioria é muito 

humilde e para elas cumprirem o que você pede, é difícil. Por isso, você tem que 

estar cobrando delas todo o tempo. Umas moram, por exemplo, em Santos: “ah, 

perdi a consulta”. E quando você vai ver, era justamente a consulta da 

endocrinologista, que não pode perder de jeito nenhum. Mas, se ela vai à consulta 

com você, tem que estar atento, logo olhar e ver: “você está indo para 

endocrinologista? Seu filho está com mama, está com pelinho?” Se a mãe responde: 

“Está, doutora”. Epa! Você tem que perceber imediatamente. Então, a atenção da 



59 

 

 

equipe precisa ser muito grande. Por isso, essa é a causa que a gente termina 

chegando sem alma em casa. Fora os casos graves que tem aqui! 

Mas, eu faço Neurooncologia desde 1989 e o progresso que houve de lá para 

cá foi imenso. Hoje eu posso falar que a gente tem uma equipe totalmente montada 

e tenho muito orgulho de todos, enfatizo todos, que fazem parte da equipe. Eu falo 

que nós que mandamos. Aí eu tiro o mando (que eu gosto de falar que eu mando) e 

falo nós que coordenamos! Alguém tem que ser o dono do paciente! 

Eu fico muito, mas muito magoada quando eu estou no consultório, quando 

eu recebo crianças de todo Brasil e que passa com vários especialistas e eu 

pergunto assim: “mas quem está cuidando da senhora?” e a mãe não sabe 

responder: “não, mas eu fui nisso, naquilo”, “mas doutora, ninguém...” e eu pergunto, 

até de um jeito duro: “quem é o dono, digo dono mesmo, do caso do seu filho?!”. 

Porque ser dono, coordenar é muito, mas muito difícil. É você ficar sem alma. É você 

checar, é você tomar a chamada oral da mãe, é exigir. Porque senão, a mãe se 

perde! Quando é uma criança extremamente complexa, não estou falando de uma 

criança que precisa só ir ao pediatra porque tem uma amigdalite, estou falando de 

uma criança com câncer, uma criança com síndrome genética, uma criança 

extremamente complexa, alguém tem que ajudar essa mãe! Alguém tem que ser 

aquele que fala: “Eu, eu sou, eu comando!”. 

Quando eu fui dar aula agora no sábado, para falar do Complexo de 

Esclerose Tuberosa (a minha foi a aula inaugural), eu falei no final: “Olha, eu tenho 

recebido muita criança de todo Brasil, que muitas vezes faz muito exame, faz tudo 

certinho, mas a mãe fica desesperada”. A mãe diz: “mas, doutora, eu preciso ir aí, 

quero conversar com a senhora!”. Eu digo que não precisaria, mas, por exemplo, 

veio uma mãe de Natal para conversar comigo, eu acabo cedendo, “está bem então, 

vem!”. Aí ela vem e eu vou ver os exames, está tudo, tudo certo. Já tinha ido a 

várias consultas, foi no neurologista, foi no psicólogo, foi não sei aonde, já fez todos 

os exames. Aí eu vejo que é angústia da mãe. Eu estava falando isso no auditório 

sobre as mães, a angústia era só uma: não tinha ninguém que era o dono da 

criança! Então, isso significa que você toma para você todo o andar da criança, todo 

o tratamento dela e se responsabiliza por aquilo. 

E aí, a mãe fala: “doutora, como foi bom conversar com a senhora, a senhora 

já me contou tudo e já organizou tudo”. Então, está faltando alguém que coordena: 

“vocês têm que ter um, enfatizo, um coordenador”. Alguém tem que ser o 
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coordenador que vai checar e vai cobrar e vai dar as metodologias com as quais a 

mãe vai seguir com a criança. Porque para isso, nós somos profissionais! A mãe fica 

perdida com toda essa coisa que é muito difícil. É um desgaste muito grande para a 

família, que nunca mais vai ser outra depois daquela doença. Porque tem crianças 

que são graves. Eu fico compadecida das mães. Eu penso e me angustio também: 

“meu Deus do céu, meu Deus do céu! A criança vai morrer, meu Deus do céu!”. 

Então, eu sou assim, eu falo mesmo: “quem é que coordena? Quem é o dono do 

paciente?”, aquele que alguém pode se espelhar e falar assim: “eu tenho um 

médico! Eu tenho médico!”. A maioria hoje, ninguém quer ser médico! Todo mundo 

quer só dar receita e cair fora! Não quer ser responsável pelo paciente! Paciente 

fala: “eu estou doente e agora? Com quem que eu vou falar?”. Eu ensino isso aqui, 

eu ensino meus residentes. Eu digo que não tem essa de quando eu pergunto se 

está passando em determinada especialidade, responder: “Eu já marquei no cartão”, 

mas não é só marcar no cartão do paciente. Eu falo para eles: “Você pergunta para 

a mãe se ela está passando no psicólogo, pergunta para mãe se ela vai à 

fonoaudióloga. Pergunta se ela foi para a endocrinologista. Pergunta!”, porque não 

adianta só escrever tudo no cartão, não é só isso! 

No ambulatório, me incomodo até com as mães e elas percebem. Eu cobro 

tanto, que a mãe fala: “doutora, sabe, eu estou com um tumor na mama, a senhora 

pode me ajudar?”. Aí, eu respondo: “bem, vou ver como dá. Vou falar com tal 

colega, me dá seu contato que eu te ajudo”. Eu falo com um colega: “ai pelo amor de 

Deus, é a mãe do meu paciente!”. Quando eu posso ajudar, eu ajudo. Muitas vezes, 

a gente não pode ajudar, mas algumas eu ajudo sim, até porque algumas mães têm 

tumor, pois a família é portadora de síndromes genéticas em que a consequência é 

a criança também ter tumor. 

Com isso, ensino aos meus alunos, às residentes, que a gente tem que ter 

coração bom. Se você pode ajudar, ajude! Não pode fazer o impossível, não dá para 

ficar ajudando todo mundo. Tem hora que a gente fala: “pelo amor de Deus, não me 

peça muita coisa que eu não consigo!”, mas quando é a mãe do seu paciente que 

está doente (não é para qualquer pessoa que ela pediu), veja, a mãe do seu 

paciente, e que você pode ajudar, por que não ajudar? Muitas vezes, elas me 

pedem também para outras pessoas, aí explico que eu não posso trazer para cá, 

para a Escola Paulista, “se você tem uma criança com câncer, me mande, mas 

adulto, eu não consigo, você desculpa!”. 
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Mas, quando é a mãe do paciente que fala que está com um tumor na mama 

e só vai fazer biópsia daqui três, quatro meses, não tem como não ajudar. Uma 

delas teve até derrame pleural. E eu logo penso: “epa! Tumor com derrame pleural... 

deve ser metástase já”. Ou seja, pedi para um amigo, ele atendeu no Pérola 

Byington: “Nasjla, pode mandar, tal hora, que eu vou atender a sua paciente”. E era 

essa mãe, ela foi lá. 

Então, essas coisas que eu sempre ensino: a gente não pode abraçar o 

mundo, mas o mundo não é feito gigante, o mundo é feito de celulazinhas, que 

somos nós. Eu falo assim! Se todo mundo fizer o seu mundo, pois cada um tem um 

mundo pequenininho e se fizer bem, o mundo estaria maravilhoso. 

Você não começa um prédio do décimo andar, começa do alicerce, não é? A 

gente tem que estar todo mundo aqui. Vamos supor: o prédio seria o mundo e todos 

nós fazendo cada um a sua obrigação, o mundo estaria perfeito. 

Eu penso assim e é assim que eu ajo. Eu realmente sou imperativa. Sou 

briguenta, eu sou, eu peco até! Porque eu falo o que eu penso e muitas pessoas, eu 

sei que pensam muita coisa e falam muita coisa por trás e não falam nada 

abertamente e ainda dão risada. E eu infelizmente peco, eu peco! Eu não sei, muitas 

vezes dizem que é errado; a gente não pode falar tudo o que pensa, mas muitas 

vezes eu falo. Eu falo o que eu penso! E tem pessoas que não falam nada, dá 

aquela risadinha e faz grandes traições. Eu não, minha traição, todo mundo sabe, 

porque eu já falo: “vou trair, vou trair e vou falar”. Eu dou risada falando disso, mas 

porque comigo é assim, se for traição, vou falar. Eu falo na hora, eu falo e pronto. 

Mas também, já falei, a pessoa fica com raiva... só que o que eu vejo é que o mundo 

não é bem assim, todo mundo dá risadinha e vai saindo. E essas pessoas vão 

fazendo coisas, que eu fico pensando: “meu Deus, se as pessoas soubessem quem 

é essa pessoa”. Gente que dá risadinha e todo mundo fala: “ai que maravilhosa”, 

tudo na risadinha e eu não, o meu mundo não é assim. Mas também, não posso 

exigir que todo mundo seja igual, são diferentes, não é? Cada um faz do jeito que é! 

Depende da intenção e eu sou assim, falo tudo, sou assim em casa, meu 

marido também é assim. A gente sempre é bem claro um com o outro e encaixa 

direitinho com o que eu penso. 

E eu fiz psicoterapia também. A psicoterapia que também me fez conhecer 

quem eu era. Porque eu passei a vida toda me dedicando até porque eu precisei me 

dedicar muito à Oncologia, porque como eu falei, para começar a fazer 
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Neurooncologia a gente não foi preparado, eu não fui preparada para isso. Eu não 

tinha professor, eu era a professora de mim mesma, pensava: “Uau! O que eu vou 

fazer com essas crianças?”. 

Eu estava desesperada, digo, de-ses-pe-ra-da! Não tinha ninguém para me 

ajudar. E no fim, eu passei muito tempo fazendo coisas que de repente eu tive que 

me ver e você está com uma doença autoimune: “E agora, eu vou morrer?”. 

Então, eu fiz psicoterapia também para poder enxergar essas coisas, aquelas 

coisas que contei do porquê fui fazer Medicina, que hoje para mim é claro e porque 

a gente termina não enxergando tudo. E durante a vida, fiz psicoterapia por alguns 

motivos. Quando que eu fiz a psicoterapia? Eu tinha trinta e cinco, trinta e seis anos. 

Não lembro bem, mas foi antes dos quarenta. Primeiro, eu fiquei um ano em terapia. 

Depois eu fui fazer de novo, quando eu tive o diagnóstico da doença autoimune, da 

arterite de Takayasu. Isso foi em 2004. Aí eu fiz bastante tempo. Eu falo sete anos, 

mas não foram sete anos. Porque foi assim, ficava seis meses depois saía, depois 

voltava. Sete anos desde quando começou, mas não foi tudo isso, foi por um 

período de sete anos. Devem ter sido, ao todo, uns três anos. Porque eu ia fazendo 

as coisas e ia saindo, depois falava: “ah, eu precisava voltar, porque agora preciso 

ver essa coisa”, aí eu voltava. Eu dou risada de lembrar, foi legal! Meu psiquiatra é 

bem legal. 

Eu fui ver porque que eu estava com tudo isso. E depois eu descobri que eu 

tinha doença autoimune desde a faculdade, só que eu não sabia. Porque eu não 

tinha pulso já na faculdade. Eu lembro no segundo ano, fomos ter aula de 

propedêutica e eu não tinha pulso, mas achava que era pulso profundo. E o cirurgião 

falava: “o seu pulso deve ser profundo, por isso você não vê”. E ficou assim. Na 

academia, eu ia fazer ginástica, apalpava a carótida direita e não sentia e apalpava 

a esquerda, foi indo e tudo bem, passaram anos assim. Eu já não tinha a carótida, 

estava obstruída, tudo obstruído e eu não sabia, desde a faculdade. Mas o sintoma 

mesmo, que foi se agravando, foi em 2004, quando eu fiquei muito ruim, e no fim, 

tive diagnóstico e fui fazer psicoterapia. 

E nessa eu me conheci. Aí que senti e o psiquiatra olhava para mim e falava 

assim “Nasjla, depois de um tempo, Nasjla, você vai olhar no espelho e vai abraçar a 

imagem dentro de você. Você é muito dura consigo mesma”. Eu sempre fui muito 

exigente e no fim, eu comecei a me dar conta: “epa! Quer dizer que eu tenho que 
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abraçar?”. Não sabia, eu achei que essa frase era solta. Depois, com o passar do 

tempo eu falei: “nossa que frase tão profunda que ele me falou!”.  

Porque só depois que vai caindo a ficha e isso não depende da idade não, 

porque você tem vinte, cinquenta, oitenta anos, isso não importa. É quando você 

quer se conhecer! Então, foi um presente muito grande que eu dei para eu fazer a 

psicoterapia, por isso que eu dou muito valor à assistência. Por mim, inclusive, todas 

as mães passariam na Psicologia, mas infelizmente, muitas vezes, alguns não 

querem ir para o psicólogo. Você tem quase que falar “você vai!”. Nas consultas, eu 

falo: “da próxima vez eu quero conversar sobre isso. Vai obrigado a primeira vez e 

depois vamos ver o que vai dar”. Então, muitas vezes, eu termino falando para as 

mães essas coisas básicas. 

 Para mim, a psicoterapia ajudou muito, mas outra coisa que foi no meu caso, 

foi porque eu quis! Funciona porque você quer. Você quer se conhecer, então 

funciona porque você quer! Porque senão também não funciona, você pode passar 

dez anos fazendo e não vai adiantar nada.  

Eu acho que eu mudei muito em relação aos meus pensamentos, em relação 

a mim, em relação ao meu marido até, dentro de casa. Hoje, a gente vive muito 

melhor com minha psicoterapia do que era antes. Ele também tem uma sobrecarga 

grande, porque ele tem três filhos e ele é médico também. Ele passa por várias 

coisas difíceis! 

E eu também! Eu tenho uma irmã muito doente. Já perdi um irmão de câncer 

e uma irmã agora está com trinta e sete quilos, internada. Ela tem doença autoimune 

e esse meu irmão que morreu, também tinha doença autoimune e ela fica me 

procurando bastante. Eu falei: “Sônia, não me ligue mais, por favor. Eu não consigo 

dar conta de você, por favor, não faça isso comigo!”. E ela fala assim: “olha Nasjla, 

é, que quando eu tinha a sua idade, sessenta anos, eu também estava bem, agora 

com setenta, eu estou péssima”. É como se ela me dissesse: “porque já que você 

tem doença autoimune, você vai ficar igual a mim” e não adianta falar assim: “você 

tem que estar preparada”, não adianta, eu sou um ser humano, eu tenho a doença, 

eu fico super mal, eu fico mal de vê-la, muito mal. Ela está caquética, tomando 

corticóide, eu também tomo corticoide, eu tomo ‘quilos’ de remédios. Eu acordo, eu 

tomo sete comprimidos. Eu tomo imunossupressor, tomo corticoide, tomo aspirina 

para não dar infarto, tomo dois anti-hipertensivos. Depois repito tudo a tarde e 

depois tem que tomar remédio para o colesterol. Se eu contar as pílulas que eu 
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tomo o dia todo, falariam assim: “meu Deus, como você consegue?” Eu tenho que 

dividir, trago na bolsa para dividir, porque senão vai ficar tudo para de noite. Então, 

divido alguns e de manhã eu tomo sete comprimidos, depois tomo aqui, depois 

chega a noite, eu tomo em casa, pois para tomar todos juntos eu não consigo, eu 

não iria aguentar. Realmente, eu não consigo!  

Minha irmã está internada, eu conversei com o médico dela, que é até meu 

amigo, ele disse: “não Nasjla, pode deixar que eu tomo conta dela aqui”, mas digo 

para ele: “acho que o senhor precisa ver a minha irmã”. Eu falo isso, mas eu mesma 

não aguento ir, eu não aguento. Muitas vezes, ela liga em casa, o Oswaldo atende e 

eu falo para ele não passar para mim. Ele sabe que eu vou ficar super mal. Eu não 

estava muito bem nesse começo do ano, eu não fiquei muito bem, ela queria 

conversar comigo e ele bloqueava. 

O Oswaldo, meu marido, é ótimo! Muito! E aí, o que aconteceu, é que ele e 

eu, nós dois crescemos demais juntos, demais! Porque também foi difícil ficar com 

ele, não foi assim desde o primeiro momento. E quem me ajudou muito também foi a 

psicoterapia. Muito, mas muito! Eu melhorei, quando eu falava que ele tinha a culpa 

de coisas. E o doutor, conversando comigo, eu percebi que o problema era meu! Eu 

dou risada, mas eu comecei a ver isso. E assim, fomos criando um relacionamento 

muito legal. Ele me traz aqui, me busca, ele mede a minha pressão. Umas amigas 

falam-me: “Ai Nasjla, e o Oswaldo, aguenta isso?”. Eu falo: “o que?”, “Ah, você está 

com arterite, tem que tratar. Muitas vezes tem que ir para o hospital, fazer 

exames...”. E eu respondo: “vou te dizer uma coisa, tanto que ele aguenta, que sabe 

quem mede a minha pressão arterial todo dia? Ele! E se eu meço ele fala assim: 

‘mas por que não me chamou Pitchu, para te ajudar?’”. Eu conto rindo, mas é assim 

que ele fala para mim. E a pessoa me diz: “hum!”. E eu só penso: “hum, vou me 

benzer!”. 

Mas também, tem um porém, ele mede minha pressão, mas eu não estou 

chorando. Eu trabalho, ganho dinheiro, faço minha clínica, eu limpo todo o sítio, eu 

limpo toda a casa, arrumo as coisas todinhas, faço compras, ando, faço ginástica, eu 

não sou aquela que fica se queixando: “ah, ahhh, ai, ai, ai, ahhhh!”. 

Não faço isso. Ele está diante de mim, de um ser humano, que tem uma 

doença, mas eu não sou doente! Eu venho trabalhar, muitas vezes, eu não estou 

bem, mas eu nunca falo nada. Quando estou muito mal, eu falo “hoje não estou 
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muito bem gente” e me perguntam, mas não falo. Só digo: “eu não estou bem, me 

deixa assim, está bom, está bom, daqui a pouco eu vou embora, pronto!”. 

Porque não adianta também falar. Um dia, encontrei um amigo meu aqui na 

porta da Escola mesmo, meu neurologista inclusive, que fez o diagnóstico. Foi logo 

no comecinho, quando eu tive o diagnóstico. Comecei a chorar e ele disse-me: 

“Nasjla, não! Para de chorar! Você vai perder seus amigos e seus pacientes. Você 

não está bem, então está bom, mas para de chorar”. Eu fiquei até com raiva dele. 

Depois, eu falei: “uau, que palavra linda que ele me falou!”. Ele me ajudou, ele não 

foi nem um pouco vil, ele foi maravilhoso comigo. Outro colega também, um dia eu 

fui a um cirurgião de cabeça e pescoço com meu marido, pois ele estava com desvio 

de septo, aí o médico falou assim: “Ih, Nasjla você está bem? Você está bonita 

Nasjla. Você está bem, não é?!”. Também foi logo no comecinho e eu respondi: 

“estou, mas, também eu tomo tanto remédio. Ai não é fácil tomar os remédios!”. Ele 

falou: “Nasjla, você faz um favor para mim?”. Eu perguntei espantada: “o quê?”, e 

ele: “você põe aqui no receituário tudo que você toma?”. Eu peguei o receituário, ele 

deu a caneta chique dele e eu olhei para ele, falando: “mas para que você quer 

saber?”, e então, ele respondeu: “Para eu tomar também, para ficar bonito igual 

você!”. Olha que legal! 

Então, são coisas que eu lembro dos meus amigos, colegas meus, que são 

da Escola, que falaram palavras chaves para mim. “Eu vou tomar todos os 

comprimidos, se eu for ficar bonito assim, eu vou tomar tudo”, ele falou e dou risada 

de lembrar. É, me deu alegria e ele também falou assim: “para que ficar reclamando, 

não é!?”. Estou ótima e acabou! 

Então, tem algumas coisas que me ajudaram. E o Oswaldo foi crescendo 

comigo por causa disso. Bastante, bastante! 

Passamos muitas coisas juntos já. Faz dois anos, eu tive um problema muito 

grave. Foi bem difícil, bem difícil, bem difícil, ninguém sabe o quanto que eu passei! 

Um dia nós dois resolvemos juntos. Eu também dei um basta na parte que era 

minha. E ele pegou e falou assim: “vamos fazer um pacto?” Então, fizemos um pacto 

e ele também, por exemplo, não come mais sal por minha causa. Falei: “está bem, 

então vamos fazer um pacto!”. Foi um pacto para nunca mais, foi muito bom. Ele 

também passou por uma fase muito difícil e ele voltou a ser o que ele era. Isso foi 

legal e o que ajudou muito a gente, foi porque a gente fez por merecer, porque as 
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pessoas acham que as coisas vêm do céu: “Óh, pedi a Deus e veio”. Não é assim! A 

gente fez um esquema legal em que a gente fazia por merecer. 

A gente comprou o sítio, porque era para me ajudar a desestressar. Então 

todo fim de semana eu vou para o sítio, e tomo conta das minhas cachorras, tem um 

lago, limpo o lago e eu faço paisagismo. Eu faço porque eu gosto, faço artesanato 

com as plantas das palmeiras que caem, faço vários artesanatos, eu pinto, eu faço 

pátina nos móveis, nas coisas que sempre quis fazer e ele, ele faz o que ele gosta, 

ele tem uma oficina com todos os instrumentos. Ele gosta de fazer isso, ele 

construiu um deque, construiu uma ponte. Tudo ele faz, porque também, ele sempre 

gostou disso. Ele que faz as pinturas, ele que faz as luzes, tudo que tem no sítio ele 

que faz, tudo ele sabe, tudo ele constrói, as pessoas nem acreditam que ele faz, 

perguntam: “quem fez essa ponte?” e eu já respondo rindo: “meu marido!”, ficam 

espantados: “ah, é ele que faz?”, e respondo: “é, ele que faz”, e por aí vai: “e esse 

deque?”, “é, meu marido que fez”. Ele e o caseiro. Fez a fundação e tudo. Ele 

compra livros, por exemplo, ‘Arquiteto Descalço’, acho que é isso, um livro básico 

que ensina construção, ele compra e faz. Tem algumas coisas, que ele é admirável! 

Tudo dele é para ontem, super organizado, super inteligente, e assim ele me ajuda 

muito, porque eu sou desorganizada, então ele faz tudo! E a gente um ajuda o outro 

e o nosso relacionamento foi construído de amor. Nos tratamos como ser humano e 

temos muito respeito entre os dois. E a gente está sempre grudado. Está vendo 

televisão, tem que estar abraçados, ou se eu não estou abraçada, eu estou com o 

pé no colo dele e ele fazendo massagem, eu conto rindo, mas é assim, ele fala: “ai, 

eu não acredito que você vai pôr o pé...”, “mas faz massagem um pouquinho só. 

Aperta meu pé, estou precisando que você aperte meu pé! Para ver se minha 

cabeça melhora”, eu falo e ele ri. 

Essas coisas, nós combinamos um com o outro. Ele sabe das minhas dores, 

eu sei das dores dele e um respeita e ajuda o outro. Esse nosso relacionamento é 

legal por causa disso. E outra coisa, a gente tem essa coisa que vai se encontrando, 

porque se encontra! Quando alguém fala: “ai... casei errado!”, eu penso, não casou 

errado, não, casou certo!”. 

 Veja só, ele é filho único, você imagine! Eu era a filha única da minha mãe, 

pelos moldes que ela queria. Éramos cinco, mas eu segui o que ela queria. Minha 

mãe brigava com ele! Tanto que, para eu casar com ele, um belo dia eu falei: “vou 

falar uma coisa para a senhora: se o Oswaldo desmanchar de mim, eu vou embora 
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para os Estados Unidos, já que recebi um convite e nunca mais a senhora vai me 

ver, você entendeu?!”. Aí, a partir daí, ela passou a tratar ele bem. Ficou com medo 

de eu ir embora! Ela chamava o Oswaldo de urso branco. Era engraçado! E ele 

falava para ela: “vou jogar a senhora na lagoa, eu vou jogar para o jacaré!” Que 

engraçado! Ele falava assim: “a senhora é a babá do Saddam Hussein. Você é a 

típica babá do Saddam Hussein!” Eu dou risada disso, eu falava: “Oswaldo, pelo 

amor de Deus, para com isso, para de brigar com a mamãe!” Os dois batiam boca, 

porque mamãe era terrível, mamãe era terrível, terrível! E ele: “a senhora é...”, ela já 

retrucava: “Eu gosto do Saddam Hussein mesmo”, ela falava assim, “aquele homem! 

Eu acho que ele é maravilhoso!”. E ele: “É, a senhora pode gostar porque... (ele não 

falava nem senhora), você foi a babá do Saddam Hussein!” E todo mundo se 

divertia, porque sabia que ele falava que ela era babá do Saddam Hussein!  

Mas deu certo! E até isso foi legal, porque eu consegui sair dessa loucura, 

tirei-o de muitas loucuras e lógico, a gente tem que se vigiar o tempo todo, mas, eu 

entendi por causa da psicoterapia. 

E no fim foi legal e me ajudou muito aqui dentro do hospital, com as crianças, 

com tudo. Tudo vai ajudando, porque você não é duas, três pessoas, você é única. 

Não adianta falar que em casa eu sou de um jeito, aqui eu sou de outro. Não! Não 

fale isso para mim, é tudo igual! Você não vai falar de Oncologia, dar aula na sua 

casa, mas o ser humano é o mesmo, o mesmo! Então, a psicoterapia me ajudou 

muito a tomar conta das crianças, tomar conta daqui. E eu sempre falo, até o último 

dia da minha morte, o dia em que eu morrer, no dia anterior eu quero melhorar mais 

alguma coisa! Eu sempre acho que podemos melhorar todo dia. Muitas vezes eu 

falo assim: “eu errei? Ah, então está bem, eu peço desculpas! Mas dá para 

melhorar? Vamos melhorar! Vamos melhorar! Se eu errei eu peço desculpas, mas 

vamos fazer diferente”. Se escuto: “ah, mas a senhora falou”, digo: “está bem, eu 

falei isso? Então, não vou falar mais! Então aquilo não é para fazer mais. Não vou 

falar mais, vamos fazer outra coisa. Pode ser assim?" Porque se a gente não 

reconhecer e não for para frente, a gente não melhora nunca! Eu sou de acordo que 

hoje eu sou assim, mas amanhã, se eu puder ser um pouco melhor, quero ser 

melhor. Se eu puder ajudar mais, eu quero ajudar mais! 

Então, eu fico achando que o ser humano está em constante movimento, e a 

gente tem a vida toda, eu adoro a vida, adoro a vida, adoro tudo! Eu gosto de viver, 

eu gosto das coisas, eu gosto de andar, o que eu mais gosto é de andar. Sair, 
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chegar em casa, pegar uma sacolinha, ir comprar... igual velho, que vai na farmácia 

comprar remédio, dou risada disso, mas eu gosto! Depois, vou na padaria, depois no 

hortifruti, comprar as frutas. Eu adoro! O Oswaldo fala assim: “vamos tomar um 

cafezinho, lá no Belém?” que é onde tem um cafezinho, um pãozinho legal e a gente 

senta para tomar um cafezinho. Isso para mim é uma maravilha! Sem falar que a 

gente vai catando lixo na rua. Eu dou risada para falar disso, mas eu falo: “Oswaldo, 

isso não está legal! (às vezes um papel que não está legal, eu falo assim de canto 

da boca), Oswaldo, não pegue esse papel, esse papel não está bom!”. Mas, a gente 

leva um saco plástico e a gente põe no lixo. Porque tem vários postes com lixeira na 

cidade, então quem é que jogou que não pôs dentro? Quem é que abriu o carro, 

muitas vezes é um carro chique, e joga fora as coisas? 

Porque, assim, eu acho que a gente muda o mundo. Não vou esperar que 

você que vai fazer, eu vou fazer! Por isso fui catar lixo lá no parque no fim de 

semana. 

E a gente cata lixo na rua mesmo! Eu não me importo! Lá no sítio, em Arujá, 

eles chamaram a gente de lixeiro. O caseiro veio me contar: “doutora, eles estão 

falando que vocês são lixeiros”. Eu falei: “mas somos mesmo!”. Ele olhou para minha 

cara, espantado e eu falei: “ué, eu sou lixeira mesmo, mas também tenho minha 

outra profissão que é ser médica, fala para eles!”. 

E essas minhas atitudes foram ajudando aqui dentro também! É bom, mas 

também não é. É bom para ensinar as pessoas que não são assim! Porque eles 

ficam meio constrangidos de me encontrar. Porque comigo é assim, eu falo! 

Com paciente ajuda muito também, porque eles sabem que eles têm 

liberdade. É muito ruim, paciente que não tem liberdade de conversar com seu 

médico, que tem medo do seu médico e eu sei que eles não têm medo de mim. 

Aliás, eles vêm pedir coisa para mim, que eu falo “ah, meu Deus do céu”, eles falam: 

“doutora, dá para você fazer isso?” e eu respondo: “ai meu Deus do céu, não tenho 

como, mas posso arranjar alguém para fazer?”. Então, peço para a Daniela, 

enfermeira, para ouvir a mãe e ajudar ela o máximo que der para fazer. Ou invés de 

pedir para Daniela, peço para outra pessoa. Eu acho isso precioso, porque eu 

sempre acho que é muito ruim o paciente não ter confiança no seu médico, não 

poder perguntar! Muito ruim você não ter uma referência!  

Eu pergunto: “De quem que você é? Mas quem é seu médico?", quando fala: 

“ah, de toda a instituição... de qualquer uma”, eu falo: “Não! Eu sou sua médica! Eu 
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sou sua médica, pode falar, A Drª. Nasjla é minha médica, pode falar!”. Então, eu sei 

que temos um mundo aqui dentro! Muitas vezes, tem mais de uma sala atendendo, 

muitas vezes falha mesmo, não é perfeito, não sou perfeita, infelizmente. Mas faço 

de tudo para as coisas darem certo. Eu quero levar tudo assim com o braço, junto 

comigo. Eu gosto da assistência, é o que eu mais gosto de fazer! E sempre me 

dediquei muito! Passei anos trabalhando aqui, dez anos sem ganhar nada. No 

comecinho a gente não ganhava nada! Fui ganhar em 1995. Eu entrei em oitenta e 

seis e nesse período, nunca ganhei nada! Aliás, perdi, porque um dia eu deixei meu 

carro na rua, que não tinha dinheiro para o estacionamento e roubaram meu carro. 

Roubaram o carro! Ai... quase morri!  

E considerando essa dedicação, outra coisa que faz parte é ir conversar com 

família de paciente que está internado. Eu sempre me proponho: “pode deixar que 

eu vou subir, conversar com a família”, eu falo assim: “o que está acontecendo? 

Posso conversar com a senhora?”. Em caso de paciente que já não tem muito que 

fazer, falo: “deixa eu falar uma coisa, não é que a gente não quer fazer nada para o 

seu filho, é que a gente vai dar remédio, só vai deixar ele doente e a gente não vai 

ajudar” e aí eu fico três horas conversando com a família. Algumas vezes, já 

aconteceu e já fui. 

A mãe quer que a médica dela suba na enfermaria e fale: “eu não tenho mais 

nada para fazer, deixa-me explicar porque, pela centésima vez!”. Às vezes, já 

explicou, mas não faz mal, muitas vezes tem que explicar de novo: “deixa-me 

mostrar, deixa ver se a senhora entende. Olha, é assim, é assado. Olha, nos 

Estados Unidos faz assim, olha hoje em dia a gente faz assim pelo seu filho”, outras 

vezes tem que convencer: “a gente pode dar quimioterapia, mas não vai adiantar! Se 

eu fizer isto, estou infringindo até minha ética”. E por aí vai, não entendeu de novo e 

você vai do começo e é assim. 

E essa parte também é muito desgastante, nossos pacientes são muito 

graves, todos são graves, mas tem uns que são muito. E muitas vezes também dá 

encrenca. Porque a gente está velho, a gente bate o olho, já sabe o que vai 

acontecer. E até por isso que tem que ter o velho! E eu acho que eu me dediquei a 

vida toda a isso e eu olho para mãe e vejo quando vem encrenca. 

Quando eu vejo encrenca, eu já falo antes, eu já vou lá conversar. Por 

exemplo, eu falo: “Ih, você está esperando muito, não está? Mas vamos, vou pedir a 

sua ajuda! Você sabe que eu estou aqui, desde às sete da manhã. Fizemos reunião 
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para discutir os casos das crianças, vocês estão sem comer. Eu fico com meu 

coração penalizado. Drª. Nasjla também está sem comer. Eu não saí da sala. Só 

saio para ver alguma coisa no celular, para discutir na outra sala, então, vou pedir a 

sua ajuda, a gente vai ver se com o tempo, a gente melhora isso aqui de vocês 

esperarem, mas eu peço que você entenda, que compreenda, que todo mundo vai 

ser chamado. Eu vou estar aqui até a última consulta” e por aí vai. Teve um dia que 

um pai entrou na minha sala, já era mais de duas horas da tarde. Era novo o pai, 

nova mãe. Eu cumprimento sempre igual, como eles estão, como está a criança e 

ele falou: “sabe doutora, o que eu admiro na senhora? Que eu sei que a senhora... 

que eu estou aqui desde manhã esperando e a senhora também. Que a gente entra 

essa hora aqui e a senhora está recebendo a gente com tanto sorriso...” E é assim, 

entra uma mãe, sai outra eu suspiro e falo: “próximo!”. Eu não desconto na família! 

Até falo: “desculpe-me, sei que é difícil, que tem espera, mas todo mundo vai ser 

atendido e demora a consulta! Porque quando vocês entrarem aqui, eu também vou 

fazer a mesma coisa com seus filhos. Vai demorar a consulta, eu vou perguntar isso, 

perguntar aquilo, vou questionar isso, tudo vai ser checado aqui dentro!”. Então, aí 

também, eu falo muito com a família para poder ajudar, para não reclamarem, sabe, 

porque é muita gente.  

E, às vezes, vem reclamação mesmo. Por exemplo, recentemente, a mãe de 

uma criança foi no SAC e reclamou. Falou que a roupa que puseram na filha, estava 

rasgada e que a filha estava na poltrona para tomar quimioterapia, puseram na 

cadeira de rodas e levaram para sala de procedimentos. Ela falou: “mas ninguém 

está aqui na poltrona, porque você vai pôr minha filha lá?”. Reclamou também que 

por causa disso, a filha teve trombose. 

Aí, contaram para mim e encontrei com a mãe. É a mãe da Gabriela[3]. Eu 

pedi para ficar a sós com ela e falei:” deixa falar com a senhora, quero falar com a 

senhora da reclamação”. Ela ficou olhando para mim, com medo, acho que pensou 

que eu fosse dar bronca. Mas falei:” pode entrar. Primeiro, deixa agradecer muito a 

senhora, olha o que a senhora reclamou! Que estão dando roupa rasgada para as 

crianças! Se a senhora não fala isso, como é que a gente pode ir conversar e ajustar 

isso! Olha a importância da sua reclamação! A segunda importância, a senhora falou 

que a sua filha estava na poltrona. Uma enfermeira, uma técnica, não sei, pegou sua 

filha e pôs na cadeira de roda e levou para sala, quando podia ter feito a 

quimioterapia ali na poltrona. A senhora falou: ‘não! Por favor, deixa minha filha 
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aqui!’. Eles levaram na cadeira de roda, onde não é para aplicar quimioterapia. Olha 

a importância, repito, importância dessa reclamação que a senhora fez, porque isso 

não vai mais acontecer e se acontecer, alguém vai ser punido aqui dentro! Porque a 

criança tem que tomar a quimioterapia no conforto. E agora, agora a terceira 

reclamação. Essa não está certa. Sabe por que não está certa? Porque a senhora 

não entende, não foi a cadeira de rodas que deu a trombose no cateter. Não foi por 

isso que a sua filha ficou com o pescoço assim. É porque a trombose já existia aqui 

e todo cateter tem risco de dar trombose e infelizmente aconteceu com a sua filha. 

Então, isso não está certo! Está bem? Porque a senhora não é médica, então é 

normal, a senhora não sabe. Mas a senhora entendeu por que não é a cadeira? Não 

foi porque a enfermeira pôs na cadeira de roda, que deixou sua filha tomando 

quimioterapia em tal posição, isso não tem relação com a trombose! Isso não está 

certo, mas os dois outros estão. Muito obrigada! Já tomamos providências e outras 

vão ser tomadas por causa disso!”. 

Olha que importante! Ela ficou bem, porque ela pensou que eu fosse brigar, 

mas eu falei: “agradeço muito, todas as reclamações de vocês, tudo que você tiver 

ideia, venha falar para gente, porque nós só temos um objetivo: de tomar conta 

dessas crianças e a gente pode, mas não somos perfeitos. A gente quer ser perfeito 

aqui dentro, mas ninguém nunca vai ser perfeito e sempre vai ter alguma coisa ou 

outra e se vocês não falarem como que a gente vai corrigir?!”. 

Essa paciente mesmo, não foi só essa complicação que ela teve, teve várias 

outras complicações. E ainda tem! Ela é uma menina que pode andar e não anda. A 

Gabriela pode falar e não fala. Quem fala é a mãe dela. Então, ela regrediu muito 

com tudo o que passou. Ela não come, está caquética, estamos preocupadas com 

ela. Eu estou pedindo muito para ela passar com a Psicologia. Estou pedindo, 

insistindo e o que aconteceu na última consulta? Ela falou pelos cotovelos! Eu falei: 

“não posso acreditar! Eu vou levantar daqui, vou levantar já e vou dar um beijo em 

você, vou dar um beijo em você!”. Dei um beijo nela e disse: “não posso acreditar 

que você agora é uma moça, uma adolescente, que a mãe não vai mais falar por 

você!”. E a mãe ria e eu continuei: “mas que voz linda! Mas é isso, falando alto! 

Uau!!! O que é isso?! Isso que é a minha paciente! Aí você se sai bem! Deixa-me 

falar para você Gabriela, você tem chance de oitenta ou mais por cento de cura! 

Sabe o que é isso? Você tem todas as chances do mundo! Você pode! E vamos 

fazer uma força para melhorar? Vamos fazer uma força para melhorar?” Hoje, olha o 
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presente que você me deu, que você fala e eu não sabia!”. Porque ela não falava. 

Balbuciava só e pedia a mãe. E a mãe falava por ela. 

Agora ela está falando. Na última consulta ela falou perfeitamente, não sei o 

que vocês da Psicologia fizeram com ela! Ela falou, falou, falou, repito: falou, falou, 

falou normal! Uma voz forte e alta, eu fiquei até com medo da voz dela. Falei: “uau!” 

e dou risada, porque foi muito bom! Ela não gaguejou. Ela falava baixo, para dentro 

e dessa vez ela falou assim: “ah, eu estou bem!”. Levei até um susto! Nossa, parecia 

até um outro corpo dentro dela! E eu falando que ia levantar para ir beijá-la. Eu 

lembro, eu dou risada. Eu sou maluca na consulta! Meus alunos não sei o que 

devem ficar achando. Mas cada um, cada um! Cada um faz o que quer e eu não 

posso mudar meu jeito, eu sou assim. Ninguém pode ser igual a ninguém. E peguei 

e falei: “vou levantar daqui, por uma única razão: vou te dar um beijo, porque eu não 

posso acreditar!” E dei um beijo nela, dei um beijo forte. Eu falei: “parabéns!!! Olha 

que lindo que você está conversando comigo, agora você está melhorando, agora 

tem que ir para a escola!” Eu sei que ela vai para a Escola Móvel uma vez só. Ela 

não quer ir para a escola e a mãe falou que tem uma história que ela já não ia para 

escola antes. Então, tem coisa com a mãe dela também, eu sei e a gente precisa 

estar sempre atento a tudo isso. 

Ela, por exemplo, uma hora vai terminar o tratamento. E no fim do tratamento, 

eu fico feliz e ao mesmo tempo, eu fico um pouco preocupada. A gente tem os 

retornos que são mais longos e a minha consulta passa a ser muito de cobrança de 

tudo o que está sendo feito, muito de cobrança! Ver como está a criança e cobrar 

uma por uma das especialidades, tudo: “por que não fez isso? Por que não fez 

aquilo?” Se foi para o ginecologista, se foi para não sei que lá. Tudo é cobrado, tudo! 

Porque se não, elas não cumprem uma parte, não cumprem o que deveria ser 

cumprido. Ou então, como é o caso dela, a criança não está mais indo para a 

escola, quando estava aqui no tratamento e eu logo investigo: “por que não está 

indo para a escola? Eu não vou aceitar! Não vou aceitar! Não vou aceitar! Você vai 

para a Escola Móvel, a gente vai ligar na sua casa. Eu não vou aceitar! Porque toda 

criança tem direito de estudar!” E eles vem com desculpa “não, porque...”, eu logo 

falo: “não, não tem por quê!”. Eu falo: “Ah, porque não enxerga, não quero saber! 

Não quero saber, porque não enxerga, não quero saber. Porque tem pessoas que 

não enxergam que são maravilhosas, muito melhores, enfatizo muito melhores, que 

muitas pessoas que enxergam que são uns diabos que estão aqui na terra!”. Ela 
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pode ser advogada, pode ser o que quiser, repito, o que quiser sem enxergar. Eu 

fico normal sabe, não fico, “ah, ahhh, coitadinha”, não fico! Não trato como coitada. 

Isso é uma coisa que eu acho que eu tenho e não é defeito. É uma coisa perfeita, é 

ver como ficou e vou ajeitar. Um lugar para você ficar, do jeito que você é, vai ser um 

ser humano! Não aceito desculpas! 

Eu tinha um paciente, o Vinícius, que ele fazia pano de prato. Eu achava 

maravilhoso! Ele estava com déficit cognitivo e não conseguia trabalhar, então ele 

fazia pano de prato e trazia para vender. 

E eu falava: “mas que bárbaro! Você está fazendo como?” e ele animado, 

respondia: “eu faço doutora e vou vendendo. Eu tenho as amigas da mamãe que 

compram”. Eu extasiada: “mas que profissão linda, deixa ver..., mas que pano de 

prato lindo que você faz! Olha! Ninguém faz, olha! Um pano de prato assim tão lindo 

quanto você faz! Eu vou comprar!”. Comprava, de vez em quando ele trazia para 

mim... 

Isso já foi quando ele estava fora de tratamento. Outro vendia sapato em uma 

loja. Então sempre, eu sempre falo: “que está fazendo?” Eu não deixo ficar em casa. 

Falo assim: “mas, está em casa fazendo o que? Tem emprego para pessoa que está 

na cadeira de roda. Tem várias empresas que empregam pessoas em cadeira de 

rodas. Aliás, dez por cento das vagas são assim. Você vai atrás, conversa com tal 

pessoa, conversa com minha secretária, ela vai dar o endereço de onde vocês 

podem conseguir emprego de dez por cento de vagas especiais, porque tem algum 

tipo de sequela, não é por isso que vai ficar sem trabalhar”. Eu nunca aceito, nunca! 

Nem se estiver tudo parado, eu nunca deixo: “está trabalhando? Está estudando? 

Sem estudar, sem trabalhar, eu não quero!”. Não aceito, eu falo: “E o que eu vou 

fazer, como que a gente vai poder melhorar? A gente vai ter que melhorar, eu vou 

ligar para sua casa para saber. Eu não esqueço de nada!”. 

Então essas coisas, são cobranças, porque eu me importo muito com 

paciente fora de tratamento. Porque não adianta só tratar, você precisa estar vendo, 

fazer uma vigilância, até encaixar essa criança na sociedade. A gente tem paciente 

fora também de São Paulo e é difícil, a gente fica com a assistente social, aí depois 

a secretária liga e eu quero saber: “ai meu Deus do céu, como está? Liga para lá e 

pergunta como que está.” Para podermos ver, acompanhar como está o paciente. 

Eu tinha deixado de fazer ambulatório de pacientes fora de tratamento, mas 

esse ano eu voltei a fazer e eu vejo que é importante, estar alguém mais 
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amadurecido fazendo ambulatório de fora de tratamento, porque não é só ver que a 

criança está sem tumor: “olha! A Ressonância está normal, está tudo normal, o 

exame físico e só”. É mais do que isso, então a consulta do ambulatório de fora de 

tratamento comigo demora, porque é mais difícil. Tem várias coisas, tem o bullying, 

por exemplo, tem não sei o que lá, tem uma queixa daqui, ou então não está indo 

para o endocrinologista, aí ficou com puberdade precoce, então é extremamente 

trabalhoso. Tão trabalhoso quanto criança em tratamento. 

Tão trabalhoso quanto! Porque você não pode jogar a criança, você precisa 

saber como tratar, onde ela está encaixada. Muitas vezes, ela está fora de 

tratamento, mas eu peço de novo para ela passar com a Escola Móvel. Porque não 

está indo bem, porque ela saiu daqui e não está indo à escola. Aí a Amália, que é a 

Coordenadora da Escola Móvel, vai interceder novamente, porque tem também 

aquela coisa que eu falei, de ser um adolescente, que tem sequela, déficits 

neurocognitivos, estrabismo e todo mundo vê, ou porque faltou um pouco de cabelo, 

já fala assim: “você é careca”, ou seja, essas coisas são muito fortes. Precisa do 

que? Essas crianças precisam de acompanhamento muito forte na adolescência, na 

infância, para quando elas forem adultas, já estarem sabendo:” eu sou assim, tenho 

autoestima, tenho uma profissão, eu não dou para fazer isso, mas dou para fazer 

isso outro” e gostar de si próprio. Porque senão, estamos produzindo crianças que 

vão ser jogadas, enfatizo, jogadas e nada vai acontecer. 

Eu tenho uma paciente, eu não sei se você atende a Maria Fernanda, ela 

chegou para mim e falou: “doutora eu preciso falar com a senhora, preciso falar com 

a senhora e ela falou: “doutora, olha, eu não quero mais ir para escola”. E eu 

perguntei: “Mas por quê?”, ela respondeu:” doutora, posso ficar só aqui com a 

Amália?” E eu sem entender: “Mas você não está acompanhando a matéria?” e ela 

contou: “Não, não é isso doutora, eu acompanho, é que as meninas da minha idade 

doutora, só querem saber de namorar, as conversas delas, de beijar, eles transam e 

minha cabeça doutora, é de dez anos, oito anos de idade. Eu não consigo pensar 

nisso.” Olha que expressividade a dela “eu não consigo pensar e minha cabeça...” 

(ela tem um déficit por causa da doença, Esclerose Tuberosa). Mas a gente 

conseguiu muita coisa com ela! 

Na aula de hoje eu mostrei como ela estava linda. Ela era mais criança, no 

começo. Mas ela é bonita! Então, ela falou isso para mim e eu disse:” eu vou fazer o 

seguinte: eu não quero que você se afaste, eu não quero que você fale que quer 
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ficar só aqui. A gente vai ter que dar um jeito de você voltar para escola de novo. 

Agora você vai frequentar aqui com a Amália para gente ver se a gente consegue 

fazer com que você reintegre com seu grupo ou em outra escola que seja, mas eu 

não quero que você fique isolada. Eu não quero isso! Eu quero que você desenvolva 

e você não indo para escola, você vai terminar perdendo, perde amigos, perde tudo”. 

Falei isso para ela, mas achei uma expressividade fantástica ela dizer isso. Ai que 

bonito! E eu ainda disse:” vai falar com a psicóloga” e ela disse que está indo na 

psicóloga e eu complementei: “Então vai falar mais com a psicóloga. Não quero 

saber! Que essa história de ficar só com a gente aqui, vai com a psicóloga, vai 

comigo, não quero isso! Esse grude, eu não quero! Quero que você vá, que tenha 

amigos, que vá desenvolver! Eu não quero isso!”, falei para ela. Porque se deixar, eu 

sei, ela quer passar aqui, com você, comigo, com a mãe dela, com a Amália, que 

adora ela, mas eu falei: “não quero isso! Eu quero que você venha aqui, mas eu não 

quero que você fique grudada comigo não, eu quero que você tenha amigos, que 

namore. Se não quiser, depois, pois você falou que não está preparada, não precisa 

namorar agora”. E para a mãe, eu falo: “para de ficar muito grudada com ela, que eu 

estou vendo!”. Eu falo rindo, mas isso acontece e a mãe responde: “Não, não estou 

grudada, eu estou fazendo psicoterapia”. Eu falei: “está ótimo, mas de vez em 

quando está muito grudada sim! Você deixa a menina ter amigos, fazer as coisas 

dela, que não está certo isso. E se um dia você faltar, ela vai ficar sozinha! As mães 

pensam o que? Tem que criar o filho para o mundo! Tem que preparar para o 

mundo. Eu sei que ela precisa de apoio, mas também, ela pode conseguir fazer 

muitas coisas. A gente tem que preparar ela um pouco mais!”. 

Mas ela, por exemplo, estava com o rosto com angiofibromas (lesões próprias 

do Complexo Esclerose Tuberosa), mas ela fez terapia alvo e já melhorou e aí, 

diminuiu o bullying com ela. 

As crianças como ela, falam: “doutora, quando vou para escola, todo mundo 

fica olhando para as minhas pintinhas, perguntando o que é isso? Tem algumas que 

não querem nem ficar perto de mim, para não ficar com medo de pegar!” Olha como 

o mundo é! Até a gente olha, até eu fico olhando, todo mundo olha! 

Quem tem que se fortalecer? O mundo ou a pessoa tem que estar consciente 

do que é e tem que estar preparada? A gente não pode fazer perfeito, mas tem que 

fazer o melhor possível. Então, a gente trabalha com isso também. Eu converso 

muito com as mães e, converso muito com as mães quando encontro fora de 
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tratamento. Cobro tudo delas, cobro como que está indo, se está estudando, como 

está estudando. Se está mais velho, cobro se está trabalhando, sempre pergunto se 

está trabalhando e se não, porque não está trabalhando. Mas não pode ficar assim! 

Se escuto: “Não doutora, é porque eu não consigo trabalho!”, logo digo: “mas não 

pode ficar assim, tem que fazer alguma coisa. Você não sabe pintar, não sabe fazer 

bordado?”. Falo que tem algumas profissões fáceis, que não precisa de muito 

tempo. Peço para ir a algum lugar, na assistente social, perguntar onde pode ser 

treinado para fazer alguma coisa. Por exemplo, aquele menino fazia pano de prato. 

Eu falei para ele: “você é o máximo! Você é o máximo! Olha que lindo! Que orgulho 

que eu tenho de você!”. Alguém precisa fazer pano de prato, não precisa? E ele faz, 

está bom. Já tem um no mundo que faz pano de prato. A profissão é aquilo que você 

se dedica e todo mundo precisa de todo o mundo. Não é só médico e advogado. 

Tem que ter lixeiro, tem que ter tudo. Eu sempre falo que ele é o máximo! Eu falo: 

“Você é o máximo! É o melhor de todos!”. 

Eu incentivo. Quando é pequeno, se está estudando, fica só estudando, mas 

quando está mais velho, e não está fazendo nada, eu fico louca! Se escuto: “Ah, 

porque eu estou com dificuldade!”, falo: “Não, eu não aceito, desculpa, mas não 

aceito”. Mas por quê? Porque eu não aceito, porque não é só a pessoa que tem 

tumor que fica na cadeira de rodas, tem várias pessoas que ficam na cadeira de 

rodas. Pessoas que sofrem acidente, que caem de moto, toda hora, que escorregou 

na banana no chão, isso pode acontecer. Ele não está bem, não está curado? Dá 

para trabalhar assim, na cadeira de rodas, então vamos pedir as vagas que merece 

ter, que é dez por cento de vagas. 

Então, é assim que funciona. Logo que acaba o tratamento ele já vai direto 

para o meu ambulatório e depois de um tempo, a gente também já encaminha para 

o ambulatório da Drª. Mônica, que é o Cfort, Clínica de Fora de Tratamento, que 

também é bom, porque acaba tendo acompanhamento em todos os ambulatórios.  

Mas no meu ambulatório, é com a gente. Logo no comecinho, a gente deixa 

mais com a gente, uns dois anos, porque recidiva, essas coisas que podem 

acontecer. Então, para tomar conta melhor do tumor, ou porque tem muitas crianças 

com síndrome genética aqui, que a gente precisa estar vigiando. 

Fazemos esse ambulatório de segunda-feira à tarde. É hoje, hoje à tarde e 

também a gente pega muita mãe que não está dando tanta importância para a 

criança: “Coitado ele teve tumor!”. Como assim? Isso para mim é desculpa, porque 
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realmente tem alguma sequela, mas isso não quer dizer que ele não possa se 

encaixado para fazer alguma coisa. Ele vai fazer só pano de prato? Está bom. Vai 

fazer só copo? Vai fazer só copo! Mas, faz alguma coisa. Vai só digitar uma cartinha, 

não importa! 

Faz assim, você vai ganhar tanto porque você trabalhou. Só para ele saber 

que está ganhando, porque trabalhou. Porque ele tem que ter compromisso. 

Tinha um paciente meu que ele também é meio autista, meio estranho. Teve 

um tumor, mas ele já era problemático. Ele é do consultório, os pais são ricos, têm 

tudo. E ele trabalha com o pai. Ele entrou na faculdade de Engenharia, mas não 

conseguiu, então parou. O pai é engenheiro e ele trabalha com o pai. Aí, eu 

perguntei para a mãe: “e como é esse trabalho dele? Tem horário?”. A mãe hesitou 

e eu falei assim: “mas tem que ter horário.” Eu falei: “é trabalho, não é não?”. Eu 

olhei para o menino e falei: “é trabalho, não é não?”. Ele deu risada para mim (ele é 

até contactuante). Eu falei: “que horas você vai trabalhar? Das oito ao meio dia? Ou 

vai trabalhar o dia inteiro, como é?”.  E eles disseram que era meio período. E eu 

falei: “mas tem que ter horário. Entra às oito e sai ao meio dia. Tem que ter registro, 

tem que ganhar. Você trabalha, não trabalha? Então! O pai tem que pagar! Por que 

senão, como que fica? Nunca vai ajudá-lo em nada, ele precisa sentir que tem 

responsabilidade, mesmo com as dificuldades dele. O que é que você faz?”, 

perguntei e ele respondeu que arrumava os papéis do pai, organizava. Eu disse: 

“Parabéns! Se não fosse você, o seu pai estava perdido! Por isso, chega às oito e 

sai ao meio dia e vai ter registro e ganhar salário!”. Falei também para a mãe, olhei 

para ela e falei: “você vai ganhar para isso!”, ela entendeu a mensagem. “Esse é o 

trabalho dele!”, falei só isso, baixinho: “você entendeu? Então, é o trabalho dele!”. 

Falando aqui, eu fico imaginando o que vocês pensam, como é que vão ficar 

os pacientes, como é tudo aquilo na cabeça. Eu tento tornar o tumor, uma coisa que 

aconteceu, eu quero fazer com que uma coisa muito difícil, torne-se para mim uma 

coisa assim: “é isso, vamos fazer isso, a gente espera isso e vamos reabilitar, que 

pode acontecer isso, isso, isso. Infelizmente aconteceu, mas a gente tem todo um 

grupo preparado para assistir o seu filho. E por que aconteceu com a sua família? 

Não temos explicação, tem mães que têm síndromes genéticas, que transmite um 

erro genético para os filhos, mas noventa por cento não têm, que é o caso do seu 

filho e isso aconteceu com a senhora. Podia ter acontecido com o vizinho da 

senhora, na minha casa já aconteceu, na casa de muitas pessoas aconteceu e o 
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que a gente tem que fazer é fazer um planejamento terapêutico adequado para fazer 

o melhor tratamento que existe, o que há de mais moderno no mundo para que seu 

filho fique curado! E fique bem!”. 

É assim que eu falo e tento transformar em uma coisa que não seja assim: 

“ah! um martírio”, porque senão, não é bom para a família, não é bom para a gente, 

porque a gente também tem sentimento. Eu já chorei na sala, até vou ver um 

paciente meu hoje, que ele é maravilhoso. Ele é do consultório, ele tem dezenove 

anos agora e ele teve um meduloblastoma. Recidivou uma vez, tratei, voltou outra 

vez e agora fez transplante de medula óssea e ele um dia estava com a mãe no meu 

consultório e estavam os dois brigando na sala de espera. Falei: “mas o que está 

acontecendo?”. Ele é um homem, tem um metro e oitenta, enorme e falou: “Drª. 

Nasjla, a senhora não vai acreditar, eu tenho um tumor na cabeça, já voltou duas 

vezes, eu posso morrer, eu tenho que fazer transplante e meus pais ficam brigando 

comigo o tempo todo, doutora!”. A mãe logo retrucou: “Não, não é isso!”, e eu disse: 

“para vocês dois! Primeiro fala um depois fala outro. O que aconteceu?”. E ele disse: 

“eu peguei cigarro do meu pai. Minha mãe perguntou que cigarro era aquele e eu 

menti, eu falei que era meu, mas era do papai. E eu peguei a mais, não roubei, 

peguei o cigarro dele. Ele quis falar que eu roubei, eu não roubei. Eu menti porque 

fiquei com medo que eles brigassem comigo. Aí, eu menti!”. E a mãe logo quis falar: 

“mas doutora, ele está fumando, ele vai...”. Eu falei: “Posso resolver isso? Primeiro 

que você pegou e você mentiu. Não é para mentir. Segundo que, quantos cigarros 

você fuma?”, e ele disse: “Ah, doutora eu estou em um estado... (aí, começou a 

chorar), doutora, eu tenho um tumor no cérebro, posso morrer”. Eu comecei a chorar 

junto, ele chorava, eu chorava e não tem como eu não chorar contando isso, porque 

sei que ele pode morrer mesmo. Ele está perfeito, maravilhoso, ele falou assim: “eu 

posso morrer e as pessoas brigam comigo como se eu fosse uma pessoa assim... 

eu não dou trabalho para eles, não reclamo, não faço nada e eu menti, porque fiquei 

com medo que eles fossem brigar comigo”. Não posso conter as lágrimas quando 

lembro... então, falei: “está bem, você não faça mais isso. Quantos cigarros você 

fuma por dia?”, e ele disse que estava ansioso e fumava uns quatro cigarros só. Eu 

disse: “pode fumar então. Eu estou falando, eu sou médica, quem manda aqui sou 

eu, eu que coordeno aqui, a ordem é médica! Pode fumar e pronto”. Então, a mãe 

diz: “mas, doutora!” e eu digo: “você não foi ao médico? Então, a ordem é minha! 

Esse cigarro não vai fazer nada para ele, mas ele estava precisando”. Ele falou: “eu 



79 

 

 

preciso fumar, dois, quatro cigarros, eu estou em uma tensão, doutora. Agora eu 

estou esperando vocês me chamarem para o transplante e eu fico pensando toda 

hora o que pode acontecer. Eu já vi tudo na Internet. E eu fico muito tenso!”. E eu 

falei assim: “Olha, três ou quatro cigarros que ele está fumando, que se eu falar para 

ele não fumar, ele vai fumar... então falo, pode fumar. Não vai fazer mal a ele, não 

faz mal. Depois que ele tratar, sair do transplante, depois eu vou falar com ele sobre 

o cigarro, pode ser assim? Eu vou conversar com ele depois do transplante. Agora 

eu não vou proibir. Agora, no transplante você não vai fumar!”. E dei risada com ele 

e nem depois do transplante, você também não vai poder fumar. Aí, falei para a 

mãe: “não briga mais com ele!”. E a mãe: “não doutora”. Só que aí, é a mãe quem 

começa a chorar: “ninguém toma conta de mim. O meu marido com diálise, ele com 

tumor, os dois, não sei o que eu faço!”. E eu mudo o foco da consulta: “agora você 

fica quieto e deixa falar com você, mãe. Eu tomo conta de você, você é a coisa mais 

preciosa da casa. Olha de quantas pessoas você é cuidadora. Você é cuidadora do 

seu marido (que é extremamente rebelde, tem insuficiência renal, faz diálise, bebe e 

fuma, terrível ele, terrível). Toma conta do Arthur, olha que menino. Esse menino é 

abençoado, todo mundo gosta dele na clínica”. E é verdade, ele levanta a moral de 

todo mundo. As meninas com câncer ficam ligando para ele, para ele levantar a 

moral delas. Ele tem mais dois irmãos que não têm nada, mas que sofrem tudo isso, 

com certeza. Eu continuei falando assim para ela: “eu sei o que você passa, mas é 

preciso cobrar de você, porque você é a única parceira minha com quem posso agir 

dentro da sua casa. Mas eu sei o que você passa, não é fácil o que você passa, eu 

sei. Eu exijo muito de você, mas eu compreendo tudo que você está falando para 

mim, que todo mundo...” E ainda falei: “Arthur, respeita mais a sua mãe, olha quanta 

coisa ela passa”, e ele: “eu sei, doutora, eu sei, agora eu sei” e abaixou a cabeça. 

É mais ou menos assim que acontece, as consultas médicas são mais ou 

menos assim. A consulta médica em si, é pequena. A maior parte é a emocional. 

Assim, vinte por cento a consulta é médica e oitenta por cento é emocional. 

E você tem que estar preparada para poder atender. Tem consulta que é 

marcada pela secretária e ela achou que seria rápida, só para ver um exame, por 

exemplo, e achava que não fosse ficar quase nada na sala e eu fico duas horas com 

a família desesperada. Mas não era só um exame? Mas um exame que tinha um 

tumor crescido. E eu falo: “quem marcou várias consultas para mim? Era só para ver 

um exame, mas sabe o que tem o exame?”. E nesse caso, as mães ficam 
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esperando no consultório, porque eu não posso também falar: “sai do meu 

consultório”. 

Então, é complicado! Eu acho que não dá para tratar o tumor, sem tratar o 

indivíduo. Fala-se assim: “que tumor que é?”. Mas quero saber quem é que está 

com tumor. Hoje é claro para mim que é o indivíduo e que eu não tenho dúvida de 

que a espiritualidade, a parte emocional, a estrutura psíquica da pessoa ajudam ou 

‘desajudam’ no tratamento. Se cura ou não cura... não sei se fala cura ou não cura, 

pois é tão forte, mas ajuda muito para poder ir para frente para curar. Disso eu não 

tenho dúvida! 

E espero ter ajudado, qualquer coisa eu estou lá embaixo cuidando das 

crianças. 

 

4.2. Profª. Amália Neide Covic 

  

Profª. Amália foi bastante receptiva em ouvir sobre o convite para sua 

participação na pesquisa. Abordada nos últimos dias de janeiro de 2016, logo propôs 

a entrevista para o início da semana seguinte. 

Sempre muito direta, já na pré-entrevista falou que conhecia um pouco do 

projeto, por participar do Comitê Científico do Graacc. Embora não tivesse sido ela a 

avaliar a proposta, contou que quando participou da reunião de aprovação, já havia 

gostado muito e achado muito importante haver uma pesquisa com a metodologia 

HOV na instituição. Ficou muito feliz e achou que ficaria um ótimo trabalho. 

Disponibilizou-se imediatamente para marcarmos a melhor data, e enfatizou 

ser um prazer participar. Reforçou que estaria à disposição e pediu para eu escolher 

a melhor forma de conduzir o processo, conforme ela imaginava que teria que ser: o 

mais rápido possível. Sua disponibilidade inicial, simpatia e o carinho com que 

recebeu a proposta deixaram-me surpresa, pois no contato profissional, era mais 

distanciada. 

Apesar de muito cordial e mostrando abertura para a narrativa, sua entrevista, 

que aconteceu nas dependências do hospital, tem um tom bastante sério, formal. 

Profª. Amália tem um ritmo bastante rápido ao falar e sua narrativa de um pouco 

menos de duas horas gerou um documento de aproximadamente trinta e duas 

páginas. Demonstrou muito cuidado para tocar em alguns assuntos, como por 
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exemplo, a nomeação de “sequelas”. Mesmo assim, ao final, disse que em 

determinados momentos, até esqueceu que se tratava de uma entrevista. 

Implicada com o que havia se proposto, pareceu querer realmente transmitir 

sua experiência como professora, além de coordenadora da Escola Móvel. 

Reservada e objetiva, embora tenha falado de sua história pessoal, pareceu preferir 

dar um tom mais técnico e profissional à sua colaboração, sempre muito segura e 

confiante, inspirando conhecimento.  

 

Acho que professora é aquilo que me faz como profissão, eu acho que 

eu resolvi que eu não ia ser arquiteta, que eu sou professora! Que é uma coisa 

que eu sei bem, que se você perguntar: “O que você faz bem?”, eu respondo: 

“Eu dou aula!”. E isso eu tenho a certeza que eu faço bem! 

 

Bem, se tem que começar por algum canto, eu vou pensar na minha história 

de vida profissional. Eu sou física. Antes de ser física, eu entrei na Arquitetura, na 

FAU, fiz mais ou menos até agosto e cheguei à conclusão que não era o que eu 

queria, não como profissional. 

Na minha família existiam pessoas que tinham construtora e eu cheguei a 

fazer algumas coisas na área, mas era um tipo de preocupação que eu não queria. 

Eu entrei na FAU em um ano que não existia a ECA ainda, então, não tinham muitos 

arquitetos, tinham muitos profissionais que hoje seriam da área de Artes. Mas, 

então, eu não conseguia ficar nesta universidade. Eu não conseguia ficar na USP. 

Então, eu fui fazer outra coisa que eu gostava muito, que era Física. Isto foi 

na década de setenta, uma década muito complicada, muitos professores saíram da 

USP por questões políticas e alguns deles foram para a Unicamp, que na época não 

tinha Física, estava-se começando a Unicamp. Outros foram para a PUC e eu 

acabei fazendo vestibular na PUC muito em função de que eu não conseguia entrar 

na USP. Foi muito traumática a minha estada na Arquitetura. Você entra na 

Arquitetura e você fala para a sua família que você vai sair, com dezessete, dezoito 

anos, é uma coisa complicada. 

Nesta época, na Física da PUC existiam algumas questões que estavam 

começando, como a Física aplicada à Medicina. Quando eu terminei a Física, eu 

comecei a fazer o que hoje é um curso da PUC, que na época se propôs a ser um 

mestrado e comecei a fazer os primeiros módulos. Mas, nesse momento, eu já tinha 
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meu filho, que teve um problema de rim, que não é oncológico, é um problema de 

má-formação congênita, então eu parei seis meses, porque ele era muito pequeno e 

precisava estar com bastante atenção. Ou seja, eu tinha que trabalhar muito, porque 

de repente ele era muito pequeno, com um ano e dois meses – e nesse país não se 

tem nada, enfatizo, na-da – e a gente tinha que importar tudo para a cirurgia. A 

cirurgia seria no Sabará e junto com isso, tinha a insegurança. Na realidade, era 

uma cirurgia simples, mas em um bebê! Isso complicou um pouco as coisas, pois se 

tinha uma dívida enorme que eu teria que pagar muita coisa. Mesmo tendo sido meu 

pai que ajudou a pagar algumas coisas, mas você tinha que devolver o dinheiro, 

coisas assim... Então, com isso, eu parei um certo tempo para trabalhar mesmo! 

Naquela época, como eu já tinha começado um mestrado e gostava muito de 

Matemática, eu arrumei aulas, muitas aulas em umas faculdades à noite, que 

pagavam mais, de matérias que eu gostava e porque eu tinha teoricamente inscrição 

no mestrado da PUC. Assim, eu comecei dando aula de Álgebra, Geometria, para 

vários cursos que tinham a noite e com isso eu conseguia ter uma parte do dia livre 

e uma parte ocupada. 

Depois, quando eu fui voltar para a PUC, aquele curso que era para ser um 

mestrado, o de Física Médica, não conseguiu a aprovação e acabou virando uma 

especialização e se eu quisesse fazer mestrado, eu podia seguir com uma Física 

Eletrônica, que foi o que eles conseguiram aprovar. Eu não quis fazer, pois eu não 

me interessava por aquilo e nessa questão de estar com a faculdade, eu conheci 

uma pessoa que tinha uma clínica aqui, em uma das faculdades, que era a 

Unisantana. Ela era uma coordenadora e tinha uma clínica em Higienópolis, que 

atendia crianças com problemas de aprendizagem. Era uma clínica grande, 

multiprofissional, tinha um pediatra, um neurologista, uma psicóloga e um monte de 

professores, um de cada área e eu fui para lá para dar aula. Eu era a professora da 

área de exatas, digamos assim, de Matemática. A gente tinha muitos alunos, uma 

pela localidade da clínica e por ser uma coisa que quase não existia. 

Hoje, você tem o curso de Psicopedagogia. Naquela época, você trazia 

algumas pessoas, por exemplo, umas pessoas da Argentina, psicopedagogas, e lá 

na clínica o grupo trazia com uma verba para que elas dessem aulas para a gente e 

você tinha também junto um psiquiatra, porque a gente tinha questões sérias de 

drogas, uma série de coisas ali de crianças que eram doentes e não tinham para 

onde ir. Era uma clínica já antiga e que tinha tradição. Hoje, tem o curso de 
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Psicopedagogia, mas na época essas clínicas ocupavam um pouco esses lugares e 

a gente acabou se formando, fazia-se alguns cursos, você ia fazendo cursos. 

Depois, eu e meu marido Eduardo, abrimos um espaço. Primeiro em 

Pinheiros, em um lugar junto com uma fonoaudióloga da PUC e algumas outras 

pessoas e nós atendíamos de manhã pessoas mais comprometidas e a tarde os 

alunos que não iam bem. Ali em Pinheiros, você tem grandes escolas, escolas 

tradicionais e você atendia alunos, por ‘n’ motivos. Eu tinha muitos, muitos alunos! 

Eu tinha aula desde as oito horas da manhã. Era muita gente que eu atendia, porque 

a gente trabalhava com essas duas vertentes: de manhã o que os médicos nos 

indicavam e a tarde o que as escolas nos indicavam. E como eu trabalhava com 

exatas e sempre teve poucas pessoas que trabalhavam essa questão da dificuldade 

no Ensino Médio, por exemplo, então a gente trabalhava muito! 

Aí, um dia eu vi na revista Veja, o Graacc! Eu vi e falei com o Eduardo. Tinha 

o prédio do Graacc e a equipe lá no teto. Acho que isso era noventa e oito já. Eu já 

vinha com quase quinze, vinte anos de clínica! O Dr. Petrilli, eu conhecia, porque ele 

foi pediatra do meu filho. Ele foi pediatra da minha sobrinha, recém-formado. Minha 

irmã teve os filhos e eu que levava minha sobrinha ao médico e então conheci o Dr. 

Petrilli levando minha sobrinha. Falo rindo, mas era assim, Dr. Petrilli recém-formado 

mesmo e quando eu tive filho, eu também levei meu filho lá. Quando precisou 

passar para o cirurgião que ia fazer a operação nele, foi o Dr. Petrilli que fez a 

indicação dos médicos. 

Então, quando a gente viu o nome dele ali, eu falei para o Eduardo: “bom 

Eduardo, vamos ver se a gente não pode fazer o que nós fazemos aqui, lá”, porque 

a gente viu que no Graacc não tinha acompanhamento escolar. 

Então, eu vim para cá falar com Dr. Petrilli. Só que na época, meu pai e minha 

mãe ficaram doentes e eles foram morar na minha casa, tive que levar os dois para 

minha casa e aí era impossível! Com a minha clínica, com pai e mãe, enfermeira, 

aquela confusão na casa, com duas pessoas doentes. O meu filho, nessa época, já 

estava bem grandão, entrou na Universidade, ele adulto, mas estudava fora. Falo 

rindo, mas eu tinha que administrar vida de mãe que tem filho, com tudo isso! 

Mas, eu vim para cá em noventa e oito, porque a instrução do Dr. Petrilli foi 

que eu visse o hospital e que montasse um serviço e submetesse a eles para ver se 

ele gostava, se aprovava ou não. 
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Quando foi no ano 2000, minha mãe faleceu e, de certa forma, a gente 

conseguiu se organizar para vir. Eu acho que a grande questão é que a gente está 

muito acostumada a lidar com escola. Por exemplo, na PUC, a gente montou o 

serviço de Educação à Distância e eu tinha uma certa familiaridade com essa coisa 

de organizar escola, de falar com escola e de acompanhar crianças, alunos que 

tinham alguma questão escolar. Então, quando a gente veio para cá, eu acho que a 

gente teve a sorte de poder ficar o tempo que quisesse observando o hospital. Isso 

deu para a gente um pouco de confiança, porque evidentemente que é muito 

diferente do que a gente fazia. A gente não sabia nada de Oncologia, só alguma 

coisa do Sistema Nervoso Central, pelas aulas que a gente tinha, com os cursos que 

você ia fazendo em paralelo. 

Quando a gente veio, a gente vinha em dias alternados. Por exemplo, eu 

vinha um dia, o Eduardo vinha outro e ficava por aqui e entrevistava os pais, assistia 

algumas reuniões... Eu lembro que todo mundo dava texto para a gente ler. Um dia, 

a Drª. Carla olhou para aquilo que estavam dando-me em uma reunião, chamou-me 

de lado e falou: “eu vou te dar um livro um pouco melhor, essa coleção é um pouco 

antiga. Primeiro é em português e depois é um pouco mais clara, porque esse não é 

para oncologista, é para pediatra. Eu acho que você vai se sentir melhor lendo”. 

Lembro rindo, mas realmente a gente achou aquilo muito bom porque conseguia 

entender! 

Então, a gente estudava um pouco, assistia reunião, conversava com os 

médicos, entrevistava os pais. Aos poucos, começamos atendendo alguns alunos 

mais complicados, com algum problema maior mesmo, que o pai chegava dizendo 

“ele vai reprovar e a escola...”, ou seja, porque a gente queria organizar como ia ser 

a escola aqui dentro. 

Nessas entrevistas que fizemos, a gente viu que tinha praticamente metade 

das crianças que não estavam matriculadas (e não tinha estatística sobre isso) e a 

outra metade não ia à escola. Então, a gente começou a ler um pouco o que tinha 

fora do Brasil, eu voltei e eu falei: “sim, eu quero, eu vou vir!”. Aí, a gente já estava 

um pouco encantada pela possibilidade de criar! 

Porque a gente vinha com histórico de que tinha uma certa autonomia, 

primeiro porque tinha a clínica própria e depois na PUC a gente montou o sistema 

de formação de professores à distância. Isso com base no meu mestrado, que já 

estava começado por lá (já na Educação, com formação de professores), porque a 
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faculdade começou a me cobrar que eu voltasse para que eu tivesse matrícula, 

porque se não eu não conseguia ficar com aquelas aulas. Como surgiu essa coisa 

de trabalhar com formação dentro da área de Exatas, havia alguns projetos do 

Estado de São Paulo que eu estava envolvida, com esse grupo que eu conhecia 

dentro da faculdade. Como uma dessas coordenadoras lá era coordenadora da 

PUC, então eu acabei fazendo mestrado na Educação, inclusive, e que de certa 

forma também me fortalecia aqui! Uma época eu não consegui bolsa, eu tentei na 

Pediatria, mas eles não permitiam ninguém que não fosse médico, de jeito nenhum, 

não servia. Então, eu continuei, depois consegui bolsa, da CAPES, porque o 

mestrado é razoavelmente caro, sempre foi e foi isso: eu acabei fazendo na 

Educação. 

Vindo para cá, a gente submeteu o projeto, que tem muito a cara do que é 

hoje, que era uma coisa de um atendimento individual, de um atendimento à escola 

e também a gente tentou pensar na formação de professores. Porque, como o 

Graacc trabalha muito com voluntários, então, a primeira ideia é que tivesse 

professor voluntário. Mas a gente não gostou nada do que acontecia, porque as 

pessoas vinham com a cabeça delas, com sua formação, eram pessoas que já 

estavam formadas. O primeiro grupo foi isso, até que a gente chegou à conclusão de 

que o voluntário não daria conta de dar aula para as crianças, mas ele poderia dar 

conta, por exemplo, de fazer um trabalho que é de secretaria de escola. A gente não 

tinha o Google na época! A gente sonhava com o Google, porque você tinha que 

achar aonde... até hoje é isso: as mães dos pequenos, tem o celular da professora e 

você chega à escola. 

Mas, até hoje, a criança não sabe o nome inteiro da escola, agora alguns 

sabem o ano escolar, outros têm dúvidas onde eles estão. Quer dizer, hoje é um 

pouco melhor, mas já foi muito pior e você não tinha muito acesso: aonde você ia 

achar o endereço dessas escolas?! Você ia em lista telefônica e ficava procurando, 

porque a Internet, ela floresceu a pouco tempo! A gente ia até as Diretorias de 

Ensino e pegava uns caderninhos com os nomes das escolas, muitos 

desatualizados e então, a gente solicitou uma linha telefônica porque a gente achou 

que aquilo era importante, além de verba para carta para mandar para a escola. 

Naquele ano que a gente ficou estudando o hospital e as escolas dos alunos 

algumas coisas que a gente teve problema, a gente se fortaleceu na hora que pôs 

no projeto (para pedir verba). 
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Isso em 2000. Então, a gente fez o projeto. Em 2001, a gente tinha um pouco 

de verba que era do Banco Real para pagar os professores. A gente tinha 

estabelecido que o voluntário é que ia ajudar nisto (e até hoje eles ajudam). Mas, na 

época, cada um levava para casa dez, doze nomes de escolas. 

Eu falo rindo, mas se levava e eles tentavam achar as escolas, para a gente 

montar o primeiro banco de dados que a gente começou a construir! A gente 

começou a construir o banco de dados, guardar as informações e assim começou a 

desenhar o que seria a “Escola Móvel”. 

E quando eu fui fazer o meu mestrado, no lugar de trabalhar com a Educação 

à Distância, que era a proposta, porque minha orientadora era de Educação à 

Distância, ela acabou se interessando pelo projeto, mas ela achava que a gente 

dava aula para três, quatro crianças. Aí, um dia ela disse: “me traga!”. Isso em 2001, 

2002 e já tinha uma lista muito grande de alunos. Eu conto rindo, mas ela disse: “e 

como é que fica agora?”, eram trezentas e poucas crianças que a gente tinha 

atendido aqui naqueles anos já! Ela disse: “como é que nós vamos organizar isso 

daqui para isso virar um trabalho de pesquisa?”, ou seja, ela assustou. Porque antes 

ela ficava tranquila achando que eu ia trabalhar os conteúdos de formação de 

professores, mas quando ela viu o potencial que tinha, pensou “como é que nós 

vamos organizar?!” Então, a gente acabou montando uma reunião, que foi a 

professora Mizukami, que é uma educadora bastante renomada em São Carlos; 

minha orientadora, que é a Mirtes Alonso e o Dr. Petrilli, que se dispôs a ir à PUC. A 

gente sentou e formalizou algumas coisas do controle das crianças em relação à 

patologia e outras coisas ali. Porque elas não se sentiam seguras se não tivesse um 

médico, aí é muito mais de uma coorientação: “nós não vamos meter a mão nisso 

daqui sozinhas”. Então, o Dr. Petrilli foi para o que seria uma qualificação e a gente 

formalizou o que seria importante, o perfil para a gente moldar os dados e por fim, 

fechar um banco de dados, que até hoje funciona. 

Atualmente, eu entrei com uma verba do FID para colocá-lo em uma 

linguagem mais prática, que consiga acessar em tablet. A nossa linguagem é muito 

vulnerável para o dia de hoje. Não era na época, porque ele foi sendo construído 

aos poucos, era uma linguagem que permitia fazer isso. Porque a gente percebeu 

que precisava ter esse contato, que na escola é importante a aula, mas é importante 

a escola para onde o aluno vai! Porque a gente tem toda a questão da inclusão, de 

uma escola que não está preparada para receber o aluno. Ela tenta, de certa forma, 
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deixar o sujeito no canto! Se eu não sei o que fazer com ele e ele é quieto, não me 

atrapalha, ele vai ficar lá. Agora se a criança dá trabalho, ela incomoda, então ela é 

perseguida na sala de aula. Até hoje você tem isso de uma forma muito, mas muito 

acentuada. Na escola particular, a primeira coisa é: “vai terminar o tratamento e 

depois volta”. Você tem que insistir muito com os pais, a gente aprendeu que a 

gente tem que pedir bolsa para a escola, porque se não, ele deixa de pagar, porque 

ele não vai pagar uma coisa que ele não vai, e isso para a criança é muito ruim, para 

o aluno é muito ruim! Quando você o entrevista depois, a primeira coisa que ele diz 

é: “eu repeti, porque a minha mãe pediu para eu repetir, eu repeti porque o meu pai 

não pagou a escola”. Quer dizer, quando você entrevista ele lá, não precisa ser no 

fora de tratamento, a gente mesmo, no dia a dia, é a primeira coisa que vem. Porque 

se ele repetiu porque ele não sabe, ele aceita numa boa, mas se ele repetiu porque 

o repetiram por outro motivo, é uma coisa que parece que marca ad eternum. Ele 

entrou na faculdade, ele é brilhante, mas ele perdeu a pré-escola, porque a mãe o 

fez fazer de novo. Até hoje, você tem algumas mães que vão à escola e pedem para 

o filho reprovar, porque ela não aceita muito o que ele sabe. Ela quer que ele saiba 

outras coisas, ou que ele seja diferente. Então, é uma coisa que a gente precisa ter 

muita, mas muita sensibilidade para perceber e com a escola também, de você estar 

orientando, estar dizendo que isso precisa ser feito. Porque não é reprovar o aluno 

que vai fazer com que ele saiba algumas determinadas questões. O caminho é 

outro, o caminho é outro... 

Então, essa abordagem de você trabalhar a escola, trabalhar com o aluno, 

trabalhar com a formação de professor, é uma questão que hoje, conceitualmente e 

pela literatura que a gente trabalha. Por exemplo, se você entrar hoje no Google e 

digitar “Escola Móvel”, tem um monte. E no fundo, quando eu terminei o doutorado, 

também na PUC – o mestrado e doutorado eu fiz na PUC, ou seja, eu acabei 

trabalhando um tempo bem grande na PUC –, isso de certa forma estava 

começando, uma escola que atende uma criança itinerante, que pode ser no campo, 

que pode ser em outro lugar. Então, um conceito que nasceu aqui no Graacc, hoje 

ele se expandiu. Aquilo que inicialmente era uma preocupação local, hoje é uma 

preocupação da inclusão. E a gente tem, porque a gente teve a possibilidade e a 

tranquilidade de montar. Por exemplo, se você tivesse que montar uma escola em 

outro hospital, talvez fosse completamente diferente. O que a gente verifica é que 

você vai a outros lugares e você vê. 
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A questão é do que a criança necessita, aquela que não segue a escola, ela 

tem uma singularidade. E essa singularidade que tem que ser atendida e percebida 

pelo educador. Eu acho que esta é a questão: de que você sabe que entre o plural e 

o singular, tem um meio de campo ali, que é aquilo, por exemplo, que me levou a 

trabalhar na base de pesquisa do mestrado e do doutorado. Então, esta questão de 

começar lá para trás, em um espaço clínico, eu acho que me deu base para que eu 

pudesse verificar algumas coisas e desse chance de você errar, inclusive! Você tem 

um núcleo pequeno, um grupo de formação muito pequeno e ele te dá chance de 

você errar, de estudar, isso que eu acho que fez um pouco de diferença na hora de 

conduzir, por exemplo, a questão da inclusão, trabalhar mesmo a inclusão no dia de 

hoje. 

Eu acho que é mais ou menos isso, eu acho que focando a vida dentro da 

Universidade, é uma questão de que você sempre tem que estar atrás. Por exemplo, 

na Educação, você tem uma coisa muito complicada... eu digo: porque eu sou 

professora e eu acho que eu consegui ficar no Graacc, porque aqui você pode 

atender ao aluno. Você ser médico, você ser psicólogo, você ser um professor, não 

é “pouca farinha”. Não é pouca coisa! Em alguns lugares, por exemplo, você está 

dando aula, você está na ponta, atendendo ao paciente, atendendo ao aluno e não é 

o papel do pesquisador. Na Educação esses papéis são muito distantes, muito! 

Então, dentro da Academia, eu tive muito problema, muito problema mesmo. Dentro 

da pós-graduação, enfatizo, muito problema! Porque a pessoa acha que se você faz, 

veja, destaco, faz pesquisa, você não atende ao aluno! Você não dá aula para o 

aluno! Onde já se viu uma pessoa que dá aula para o doutorado, ir dar aula para o 

aluno?! Se você é de um espaço, você não se mistura com o do outro espaço. 

Agora, eu não sei como é que seria uma criatura aprender a trabalhar, a 

buscar um objeto de pesquisa, dentro de um lugar como esse, se ela nunca, 

enfatizo, nun-ca estivesse entre os alunos (esse último, meu caso). Não sei como 

acharia o objeto! Por isso que a gente da Escola Hospitalar, você anda desde o ano 

2000, 2000 e pouco, a gente tem um encontro a cada dois anos, e de vez em 

quando te dá uma tristeza, mas uma tristeza, porque você está exatamente, enfatizo 

e-xa-ta-men-te no mesmo lugar! O grupo está no mesmo lugar! 

Porque eu percebo assim: como é que você acha um objeto de pesquisa? Se 

você não conhece! Talvez seja meu lado de física que não acredita naquilo que você 

não vê, uma coisa que você não sabe... 
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Hoje eu sou respeitada, eu sou vice-coordenadora de alguma coisa lá, falo 

rindo, mas quer dizer, eu consegui um espaço ali, mas não é um espaço que foi fácil 

não! Não foi um espaço fácil não! Conseguir as aulas, conseguir a minha disciplina, 

a minha linha de pesquisa e justamente por conta disto, algumas colegas vinham 

visitar o hospital e às vezes eu estava dando aula na Quimioterapia, como eu ainda 

dou aula, até hoje. Então, elas achavam tudo aquilo muito estranho. Agora, na área 

da Saúde você não acha nada disso estranho, não é?! Você tem um médico 

atendendo um paciente, na Psicologia, eu também acho que o psicólogo que é 

pesquisador, ele atende em determinado momento. Eu acho que é uma coisa muito 

particular da Educação! Mas aqui eu não me sinto estranha e as pessoas passaram 

a perceber que isso... eu tenho outras parceiras na Educação Hospitalar, que por um 

acaso, também são, começaram como professoras e depois foram estudando seus 

objetos e cresceram, mas nós somos poucas assim, poucas mesmo. Existe essa 

diferença razoável entre o sujeito que produz teoria e o professor que trabalha com o 

aluno. 

Esse grupo surgiu com a Eneida, que trabalha no Hospital Menino Jesus. Ela 

era professora de lá e ela resolveu fazer um encontro. O primeiro encontro foi esse 

do ano 2000. E como a gente estava aqui já, nós soubemos. Eu acabei não indo, 

pois foi no Rio e era o primeiro ano que eu estava aqui, mas a Patrícia, a 

brinquedista aqui do hospital e a psicóloga que trabalhavam na Brinquedoteca, as 

duas foram para esse encontro e eu até pedi para elas levarem um pôster. Elas iam, 

eu falei: “Óh, vocês levam!”. Eu não tinha condição de ir, mas eu soube desse grupo. 

Aí quando o grupo viu que tinha o trabalho, eles vieram até aqui! Eu acabei 

conhecendo a Eneida e quando teve o outro encontro, dois anos depois, em 2002, 

eu fui e a gente passou a ter contato. Um ano foi aqui em São Paulo, a gente 

mesmo que acabou fazendo. Passamos a circular e esse grupo é um grupo mais 

fixo e são as pessoas que caminharam. Por exemplo, a Eneida é livre-docente, o 

Armando é professor da UERJ, a Alessandra está na Bahia, na Federal de lá, eu 

estou aqui. Quer dizer, aquele grupo que era um pouco mais fixo acabou fazendo 

doutorado, está dentro de alguma Universidade. Alguns se afastaram, por exemplo, 

o Rio Grande do Sul, teve em 2005 um encontro lá, depois nunca mais eu soube das 

meninas que trabalhavam, que pesquisavam lá dentro. Eu não sei, o Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre, não sei se o grupo se desfez. O pessoal de Santa 

Catarina, a professora que é de lá, ela acabou saindo do mestrado, doutorado, só 
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está na graduação. Não quis mais continuar com o mestrado, doutorado, ficou só na 

graduação. A área é complicada porque nós somos pessoas que caminham em uma 

linha de pesquisa em que você precisa fazer massa crítica, ter massa crítica para 

você produzir pesquisa, continuar. E algumas pessoas são mais fixas, mas outras 

não. Então, o que você tem nesses encontros é sempre, sempre um grupo 

começando! Porque você tem muita gente que tenta saber alguma coisa, mas não 

segue, o que é complicado. 

Hoje, alguns postos de saúde estão abrindo vaga para pedagogo, o que eu 

achei interessante, alguns hospitais também estão abrindo vagas, pelo menos para 

um ou dois pedagogos e depois alguns professores virem do Estado. Quer dizer, 

você tem as pessoas se organizando de alguma forma. 

Em Oncologia, por exemplo, o Hospital Pequeno Príncipe tem um grupo forte, 

ali na UERJ também tem um grupo que é da Oncologia, só que não é só a 

Oncologia, é misturado com a Pediatria. O Pará acho que tem um grupo grande de 

professores também. Ao todo, no Brasil, tem quarenta escolas hospitalares, 

quarenta hospitais que têm escolas, mais ou menos fixas. É um número pequeno, 

mas é o número mais fixo que a gente conseguiu ter. O que você não tem é a 

tradição do professor fazer parte do hospital. O professor vai, dá aula e volta para a 

sua escola de origem e isso é muito complicado, enfatizo, muito complicado, porque 

imagine um professor que entra e não participa de nada do hospital. Aos poucos, ele 

não consegue seguir o ritmo. 

Quando a gente entrou aqui, a gente podia fazer o que queria, então a gente 

disse que achava que essa coisa de fazer parte do hospital era melhor, mas ela 

dependia sempre de você ter verba, e a outra que era você trazer professores do 

Estado, da Prefeitura. A gente achava, como continua achando estranho. Porque o 

professor vai fazer o seu HTPC (que é seu horário de estudo e reunião) na escola 

que ele é sediado. Por exemplo, a gente tinha algumas crianças que não eram de 

escola nenhuma, porque o professor dava aula para essa criança, ele tirou o aluno 

da escola que ele estava, matriculou na Diretoria e entrou de férias! E a criança está 

lá na Diretoria, só que para que escola ela vai?! E quem vai pegar a criança naquela 

Diretoria e colocá-la de volta na escola?! Você percebe a bagunça?! Isso porque o 

professor não estava lá. É assim: “ah, eu estou de férias e depois quando eu voltar, 

eu mudo de vaga, eu vou mudar de lugar e a criança fica”. Então, é uma coisa que é 
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impensada. Vou enfatizar: im-pen-sa-da! Funciona na hora que a criança está tendo 

aula, mas e depois?! E ela não é doente, ela vai sair do hospital! 

Então, essa história é muito confusa. É muito confusa! Você tem, por 

exemplo, alguns estados, alguns lugares da Europa, mas não dá para comparar 

gente, porque é um nicho! Lá, principalmente na Oncologia, você tem algum hospital 

oncológico que atende determinadas regiões e a criança é matriculada perto do 

hospital. Mas não vai à escola, vai até a sede. Só que as escolas do país inteiro são 

iguais! É o mesmo currículo para todas as escolas, não é Brasil! E não tem essa 

coisa de não ter vaga. Então, não dá para comparar a França, Lyon (assim 

pequenininho), com um hospital como o nosso. Por exemplo, a gente teve uma 

professora que foi fazer estágio e no final do ano no hospital oncológico, atendeu 

trinta, enfatizo, trinta crianças! A professora tinha uma folha de papel almaço! Ela 

chegou com a folha de papel almaço e a professora daqui falou: “ah, a gente 

também tem uma lista! Está bem, mas é por ano? Isso aqui é o que eu atendo por 

dia!”. Eu falo rindo, mas não dá para comparar. Aquelas crianças realmente vieram 

de outras regiões, ali próximas a Lion, para o hospital, ficaram em uma escola e 

depois elas voltaram para as suas regiões, mas era tudo igual! A prova é igual, o 

país é outro, a cultura é outra... Então, algumas coisas você lê e você quer trazer 

para cá, só que não funciona, porque hoje tem vaga aqui, a escola não é mais aqui, 

mudou a quinta série, quer dizer, muitas coisas. Então, acho que o mais seguro é 

deixar a criança onde ela está. 

O que funcionou aqui foi o banco de dados. A gente matricula a criança, tem o 

nome das escolas para onde ela foi, os relatórios, todos os dados estão anotados 

ali, a presença dela no hospital. É um banco de dados de escolas de todo o Brasil. 

Porque eu tenho que fazer uma comparação, por exemplo, Sistema Nervoso 

Central, a criança vem pouco ao hospital perto de leucemia. Leucemia ela vem 

muito, mas muito! Sistema Nervoso Central ela vem pouco e quando vem, ela não 

está bem. Já leucemia ela vem, ela consegue estudar. Então, a criança muito, 

enfatizo, muito difícil para a gente dar aula é a criança do Sistema Nervoso Central! 

Porque geralmente quando ela está no hospital tem um procedimento muito, mas 

muito invasivo! Ela não vem sempre ao hospital, porque o acompanhamento não é 

igual à quimioterapia da leucemia. Em alguns casos não precisa nem quimioterapia 

e também ela não vai para a escola, então é uma criança difícil de você seguir com 

ela. Ela não vai à escola, porque geralmente ela tem algum impedimento que não 
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consegue ir, por exemplo, pôs uma válvula, está ajustando o remédio, tem algum 

impedimento ali. E não impedimento que o médico disse: “não vá”, é um 

impedimento físico, ela não consegue ir! Mesmo que ela tivesse a escola ideal, 

mesmo que ela tivesse a escola acessível, ela não conseguiria ir! 

Quer dizer, nisto eu acho que os outros países são mais organizados. 

Quando você lê, é muito claro, ele vai fazer tratamento, ele fica um certo tempo sem 

ir para escola. É muito, muito ruim a criança ir um dia e não ir dois, porque quando 

ela chega, se tem prova, a professora vai aplicar prova. Aí pronto! Você criou o 

problema! Mesmo que a professora não vá considerar aquela prova! 

Então você tem essa questão, é uma coisa que precisa ser regular. Ela vai só 

no primeiro período e o que ela faz com o conteúdo do outro período que ela não 

esteve lá?! Então, socialmente para a criança é bom, a gente mesmo faz isso, 

porque a gente percebe que a criança melhora muito, mas muito, quando ela vai 

para a escola. Mas a gente sabe o risco que corre se você não ficar junto com a 

escola. Lembrando para ela... só que haja perna para fazer isso! 

Porque você manda relatório, você liga, mas para isso, também a gente tinha 

que ter uma sintonia um pouco melhor, porque eu nem sempre sei que a criança 

voltou para a escola. Quando ela volta e você não ligou antes, já foi feito o estrago! 

Quando você chegou lá, o problema já está feito! Então, se a gente liga antes, avisa 

que a criança vai, programa o horário, conversa com a mãe, durante um mês, um 

mês e pouco, aquela criança é muito bem atendida, depois pode ser que ela siga e 

pode ser que você tenha que reforçar com a escola: “olha, tal criança...”, aí você 

manda um relatório, você lembra que a criança está lá, porque se ela entra no meio, 

no balaio de gato, aí pronto! Porque a escola tem uma rotina que é dela, que não dá, 

ela perde as crianças. 

Por exemplo, você tem criança que tem péssima, baixíssima visão, é a gente 

que comunica. Sabe, quase seis, sete meses depois que a criança está indo lá. 

Outro exemplo: adolescente, é danado das ideias, ele não quer saber, ele anda, ele 

vai, ele não enxerga quase nada, mas ele: “Óh, tudo certo!”, eu dou risada, mas isso 

acontece e a escola não percebe, simplesmente não percebe que aquela criatura 

não enxerga nada! 

Então, quando a gente manda o relatório, a escola diz: “hum... agora que a 

gente...!”, ou seja, aí é que ela percebe. Mas aí, é vagabunda, é preguiçosa, é tal 

coisa. E o aluno, ele ouve um monte, mas ele não quer nem saber. Ele quer conviver 
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socialmente, porque é adolescente, gente! Não vou chamar atenção para aquilo que 

eu não tenho! Então, quando você avisa a escola, você diz que precisa sentar na 

frente, que é para ir com cuidado, não sei o que mais, aí que ela percebe, mas aí já 

passou um montão de tempo! 

Então, tem uma sintonia que a gente não conseguiu pegar ainda e eu acho 

que nós vamos levar mais um certo tempo. Porque, também, a gente não consegue 

saber quando que o médico... eu entendo, o médico tem quantas coisas para fazer? 

Quando o caso é mais grave, ele lembra de avisar a gente que ele vai voltar para a 

escola e outros não, e não tem um padrão, não é isso? O que você vê na literatura é 

o que existe: leucemia, tanto tempo não vai, quando vai parar de vez, ou vai 

assistido. Então, como é que vai fazer, por exemplo, cadeirante, vai com cadeira, 

você arruma toda, todinha a escola e depois a criança vai. Na leucemia, tem uma 

questão, é cadeirante, tem outra. A escola é preparada para receber a criança, só 

que aqui é tudo muito atropelado, porque é tudo muita gente, muita coisa, poucos 

profissionais, a gente sabe que a gente lida com determinadas questões e que aos 

poucos, você vai trabalhando e vai tentando criar instrumentos. 

Agora, a gente criou um banco de dados novo, um Portal! Ele vai falar com a 

escola. A função do Portal é matricular a escola, deixar um relatório e um start para 

ela perguntar, conversar com a gente. Porque é muito, muito difícil eles ligarem, 

conversarem! Agora, no Portal a gente pediu que seja muito fácil, tipo Facebook que 

todo mundo sabe entrar. Então, pedimos que a entrada seja bastante fácil, pois a 

ideia é comunicar com a gente. Por exemplo, quando a gente entrevista a criança, a 

gente manda uma carta para a escola, apresentando a Escola Móvel e dizendo que 

nós estamos abertos ao diálogo. Que eles mandem tarefa e o que for, uma carta de 

apresentação. Então, agora essa carta a gente vai botar nesse Portal. A escola vai 

ter acesso ao Portal com uma senha e ela vai poder tirar ali os relatórios, os 

documentos. Então, vai chegar o final do ano e não tem essa: “ah, recebi, não sabia 

onde estava” ou “não recebi nada”. Então, hoje você vai deixar colado lá. De uma 

certa forma, eu acho que vai facilitar. 

Esse Portal foi feito para a escola, para a comunicação com a escola. Ela 

pode botar um bilhetinho para o aluno quando ele está aqui, uma coisa simpática, ou 

seja, ele é de comunicação. E outra coisa, eu tenho uma menina que está fazendo 

doutorado, que o doutorado dela é criar um dispositivo de celular, que a escola pode 

se comunicar com a gente. Porque você precisa de uma coisa muito rápida. 
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Tem escola que não tem telefone, muitas! Outras não pagaram a conta, tem 

muitas, não é uma ou outra, são muitas. Internet também, pode ou não pode, às 

vezes eles têm que pôr todos os documentos na Internet, só que a Internet é 

discada. Então, se a escola está usando a Internet, não atende o telefone 

nunca.  Você até tem celular de diretor, coisa assim, que você sabe que é em uma 

urgência. Mas, no cotidiano da escola, a gente está criando esse Portal, com a verba 

desse projeto e esse dispositivo de celular, que depois da pesquisa a gente vai 

poder incorporar. É uma forma de a escola ligar para a gente, dizer: “ah, está bem, 

recebi!”. Talvez seja uma forma de encurtar a distância, entre a criança voltar para a 

escola e a gente entrar em contato com eles. Porque a gente percebe aí um gargalo 

complicado, nós não conseguimos... você tem uma coisa complicada aí, mas são 

coisas para serem trabalhadas, onde está envolvido não só a dinâmica do próprio 

tratamento, mas a própria dinâmica da escola. De uma formação de um professor, 

de uma questão mais ampla, da nossa escolarização, que é muito complicada. 

Então, a gente está atualizando o banco de dados para essa nova linguagem. 

Eu acho que isso vai dar uma certa autonomia. Por exemplo, quando o professor vai 

dar aula hoje, ele não tem acesso à informação do aluno, ele tem acesso àquilo que 

fica na memória dele, dele conhecer os alunos. Mas se esse banco de dados roda 

em um tablet, ele vai poder ter na hora da aula o que o professor anterior deu. A 

dinâmica vai ser um pouco melhor, eu acredito que nós teremos um atendimento 

mais efetivo. Parece-me que sim. 

Isso sem contar essa coisa que eu estava falando, do paciente de Sistema 

Nervoso Central não vir tantas vezes quanto outros, pelo tipo de tratamento, além 

das sequelas que ficam logo depois. Por exemplo, se ele faz alguma intervenção 

cirúrgica, se a gente atende logo depois, a gente percebe que o aluno tem uma 

flexibilidade, uma flexibilidade melhor mesmo para cuidar das questões escolares. 

Outros, que ficam em UTI muito tempo, se a gente fica afastado muito tempo, 

percebe que esses alunos carregam dificuldades maiores de entrosamento com os 

conteúdos. Eu acho que o importante de pensar é que a gente trabalha, por 

exemplo, algumas habilidades. 

E isto é outra coisa: existe uma desmistificação que a gente aprendeu a 

enxergar aqui, que é em relação a uma continuidade dos conteúdos. A escola é 

muito linear e muito pronta, nada flexível, porque o professor monta o seu currículo 

no começo do ano e ele segue aquilo atropelando quem está pela frente! Quando 
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você trabalha aqui no hospital, você não tem essa linearidade de jeito nenhum! 

Custa crer que a criança, as pessoas não acreditam que as crianças quando voltam 

à escola, elas tocam a escola. Aquela linearidade, é totalmente, é da escola! É 

segurança da escola e do professor. O aluno não precisa daquilo de jeito nenhum. 

Você vê que você trabalha algumas habilidades, muito, mas muito a questão 

das diferentes leituras, que os conteúdos precisam e aí ele dá conta! Ele dá conta! 

Porque, por exemplo, se eu pegar Química, Química tem uma linguagem. Se 

eu dominar a linguagem da Química, eu domino a Química. Eu posso não dominar 

uma fórmula, uma continha, mas continha eu tenho calculadora, a fórmula eu tenho 

a tabela! Agora o que eu faço com aquilo tudo é o que ele precisa aprender! Então, 

tanto faz o conteúdo que eu vá ensinar. Não que os conteúdos não sejam 

importantes, eles são importantes, porque eles têm uma linguagem, cada conteúdo 

tem questões ligadas à linguagem da sua disciplina. A mesma coisa é a Física, a 

mesma coisa a Matemática, o idioma. História, por exemplo, você tem que se situar 

historicamente, saber duas, três informações e saber lidar com elas. 

Então, pontualmente se você perguntar, talvez os nossos alunos não saibam 

algumas coisas pontuais, como ele saberia se ele estivesse na escola. Agora, se 

você der um texto para ele, se você botar ele em uma aula, ele vai saber se virar ali 

e é essa questão que é o que ele tem que aprender dentro do hospital. E mesmo, 

por exemplo, a relação com os professores aqui, é muito positiva. Eles gostam muito 

dos professores, não de todo professor, não que todo professor não tenha questões. 

A gente tem alguns professores que são mais difíceis, outros que são mais flexíveis, 

como em qualquer lugar, mas de certa forma, eles têm uma boa relação, e isso é 

legal, porque eles vão para a escola com uma boa ideia: “eu sou capaz, eu consigo 

produzir, eu estou sabendo”. 

É duro quando, por exemplo, uma família que corrige, que cobra, que quer 

aqueles duzentos exercícios que a escola deu, feitos. Então, o filho vai repetir de 

ano. E vai lá e manda repetir, porque ele não fez os duzentos exercícios. Agora se 

ele tivesse ido para os Estados Unidos e ficado lá seis meses, fazendo intercâmbio, 

ele voltaria falando inglês maravilhosamente, não tinha aprendido nada na escola e 

ele ia seguindo os anos. Se ele tivesse mudado de escola, que tivesse uma tradição 

e fosse para outra, ele também não viu os conteúdos. E como é que ele segue? 

Agora, quando ficou no hospital, quando não estudou tudo aquilo, parece que tem 

uma cobrança diferente, a família às vezes cobra, algumas mães cobram muito. E 
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digo: mais às mães do Sistema Nervoso Central! Talvez por causa de alguma 

sequela, não sei se é isso, porque elas veem, talvez o filho... 

Outro dia eu vi um livro, é o Maturana, ele tem um livro que metade dele é 

uma alemã e ela trabalha umas questões ligadas com as crianças, a escola e ela diz 

uma coisa que eu li ali e eu acho que é importante: uma mãe que teve um bebê e 

que saiu com bebê da maternidade com muitas questões, uma criança muito 

debilitada, ela vai e ela caminha com aquela criança, aquele é o filho que ela 

aprendeu a ter. A criança sai de lá muito sequelada. Mamãe saiu da maternidade, 

aquele talvez não fosse o filho que ela idealizou, mas é o único filho que ela viu, 

então, ela investe mesmo tudo que ela pode e ela caminha e ela leva o filho para 

todo o lugar, porque ali tem alguém que se não levantar o dedo, se não fizer alguma 

coisa... então, ela vai atrás. Agora, com a criança que ganhou a sequela, parece que 

isso é mais difícil para a família. 

A gente vê histórias e você vê a tradição seguir. Agora, aqui às vezes, a gente 

tem o contrário, a criança fez magias, enfatizo, magias e muitas vezes ela não é 

totalmente reconhecida! Não estou dizendo na grande maioria, mas é a exceção 

aquele que diz: “está legal, esse aqui é o filho bom que eu tenho, esse é o filho legal 

que eu tenho”. Fica sempre a cobrança. 

Quando você fala com a criança, ela se acha ótima: “faço tudo, tu-do!”, 

quando você vai conversar com a família: “Ah, não!” ou não aprendeu aquilo, ou não 

sabe aquilo outro, que talvez, nenhum de nós saibamos. Então, tem aí uma coisa 

que eu não sei muito bem como a gente... eu acho que a gente precisa de muito 

mais estudos a esse respeito para poder sair deste lugar, porque isto é uma 

percepção, enfatizo, percepção que a gente tem. Agora a que isto está ligado, como, 

por exemplo, quais as relações que a gente pode ter desses diferentes discursos, da 

escola, da criança, da mãe, da família como um todo. Esses diferentes discursos, 

poderiam nos levar a outros caminhos para a gente trabalhar enquanto estávamos 

com as crianças aqui? 

O que eu tenho hoje, que a gente fala com os professores, é, por exemplo: 

“terminou a aula, dá uma satisfação para a mãe da significação do que você fez com 

o aluno. Vai lá e diz: ‘olha, eu trabalhei isso, por conta disto e ele aprendeu isto!’”. 

Porque se ela olhar aquele conteúdo, talvez ela não vá entender, talvez ela 

não vá significar como ela teria que significar. E isso a gente tenta trabalhar com os 

grupos de professores: “Dê uma satisfação para o pai que está ali do teu lado” 
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porque se não... também, não são todos que fazem, não são todos que conseguem 

essa dinâmica. Mas, isso é só uma resposta, como é que eu posso dizer, não seria 

um aprofundamento do que a gente poderia ter. Talvez a gente estudando os 

discursos dessas mães, em relação à expectativa, outras coisas, a gente teria que 

ter pesquisas nessa área. Parece-me, eu não sei se é... porque não é que a sequela 

é visível, porque tem algumas crianças que não ficam com nada mais. Talvez seja 

logo o impacto depois do tratamento, depois assim, de uma cirurgia, eu não sei, 

alguma coisa que seja... eu não tenho uma resposta, alguma coisa assim, por 

exemplo: “ah, está bem, você mexeu em um ...” porque se tem muito a ideia de que 

o raciocínio vem da cabeça, não é? Ainda é muito...  e você mexeu lá! 

Então é uma coisa muito mais de concepção e que, por exemplo, para a 

escola, você precisa escrever, eu sei que escola é para se aprender a escrever, mas 

se tem uma questão ali com a escrita, você pode trabalhar a oralidade, que é 

abandonada. A oralidade é abandonada! Não se dá valor para uma aula oral. A aula 

tem que ter cópia. Eu tenho que copiar. Eu tenho que ter papel, um monte de coisa 

escrita, enquanto que algumas crianças logo depois da cirurgia, muitas vezes, não 

consegue escrever. Por ‘n’ motivos, a posição que ela está deitada, por exemplo. 

Para essa criança, a oralidade, aquela aula oral que ela teve, aquilo faz sentido. Mas 

a concepção que se traz da educação não é essa, é a educação bancária mesmo! 

Um sentado atrás do outro, copiando a lousa. Se eu não consigo fazer isso, então 

não tenho escola. 

Então, é uma questão de concepção e a gente tem aqui cada vez menos, 

mas às vezes, quando você tem um grupo novo de residente, quando você tem um 

grupo novo de Enfermagem começando, o profissional que está ali do lado, ele solta 

algumas verdadeiras ‘pérolas’. Dou risada, mas, por exemplo, um adolescente 

trabalhando uma conta, uma questão. Eu não vou ensinar continha para um 

adolescente, mas eu posso ensinar matriz, que é uma coisa de adolescente e que 

usa continha. Então, vou ensinar continha, porque se percebe que aquele aluno de 

certa forma, perdeu (ou não sei se perdeu ou não perdeu), mas ele não está 

demonstrando alguns conhecimentos que ele tinha antes. 

Isto, por exemplo, no Sistema Nervoso Central, algumas crianças retomam 

muito devagar alguns conteúdos. Porque quando você vai, ele não consegue... por 

exemplo: um carbono tem quatro valências, eu vou ter três valências, sobrou uma. 

Quantas sobraram? Ele não consegue te responder que quatro menos três, dá uma. 
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Se a mãe está do lado, ela entra em agonia! Porque ela ouve e se ela acompanhou 

o que você falou, ela sabe que você está perguntando que quatro menos três, dá 

um. Então, você tem que trabalhar isso de outro jeito, que não seja quatro menos 

três, dá um, porque o adolescente também não pode se perceber aprendendo 

continha! Então, você tem que ter ali um dispositivo didático para você trabalhar 

isso, mas que venha com outra conotação, porque é importante que ele retome 

determinadas questões. E se você tem, às vezes, alguma pessoa ali que ouve, e 

fala: “ah, mas eu sabia tudo isso de cor!”, “ah, quando eu estudava, eu sabia tudo 

isso de cor!”, “ah, legal, não sei o que lá”... Pronto! Ele matou... Então, são detalhes 

que você tem que ir com muita calma. 

E às vezes você percebe que está o quê? No fundo, está o que você entende 

por educação, enfatizo, o que a médica entende por educação, o que o enfermeiro 

entende, o que a mãe entende! Porque, de uma certa forma, todo mundo foi para a 

escola. Quando você vai ao médico, você não julga a receita: “ah, está bem e agora 

o que ele me receitou...” Eu acredito nesse médico, eu posso até fazer perguntas, 

mas eu não vou questionar o que está ali. Não vou receitar junto com ele o que ele 

está me receitando. Você vai à psicóloga, você não vai falar: “eu quero que a sessão 

hoje seja assim”. Mas, quando você senta para ter aula, você já teve aquilo ali. Todo 

mundo que teve aula já estudou aquilo ali, de uma certa forma. Ou seja, todo mundo 

palpita sobre a educação. 

Então, você tem esse impacto que precisa ser trabalhado e quando a gente 

pensou que a gente ia fazer uma escola andando pelo hospital, a gente achou que 

era um meio mais fácil de você dizer: “escola é assim e não precisa ser assada”. Se 

eu montasse uma sala de aula, primeiro que eu não saberia o que fazer com aquela 

sala de aula. A gente não achou que caberia uma sala de aula, na dinâmica do 

Graacc, não caberia. Agora, a forma de aprender o conteúdo, quem determina é o 

aluno, não pode ser o professor, a mãe, a escola. E uma forma de você quebrar um 

pouco com isso, é pôr aquilo no debate, mesmo que você escute ‘pérolas’. 

Se você se tranca, se fecha, como é que vai fazer?! Eu acho que você ia se 

isolar de uma coisa que não tem tradição, porque não tem tradição se estudar dentro 

do hospital, por mais que hoje não é só no Graacc que tem aula. 

Hoje, é comum se ter aula para as crianças, principalmente da Oncologia, nos 

hospitais. Em estruturas diferentes, mas em Oncologia se sabe que o tratamento 

não é um dia para o outro que se resolve. Ele implica em ter uma não continuidade. 
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Eu fico um mês tratando, depois quinze dias em casa, não tem essa regularidade. 

Existem intercorrências, e que se a criança ficar é, um ano, dois anos, sem trabalhar 

conteúdos escolares. Isso, para o mundo de hoje, é muito complicado! Em outros 

tempos, não era, mas para o mundo de hoje, é muito complicado. É muito 

complicado! Tanto é que você pega algumas mamães não alfabetizadas e você jura 

que elas têm algum retardo, alguma coisa assim, porque elas têm uma dificuldade 

de entender o que você fala. 

A gente já esteve em outros lugares onde as crianças não iam para a escola e 

também era muito ruim! Um exemplo é a ABDIn, que hoje não existe mais, que 

cuidava das crianças com distrofia. Fabiana, que era coordenadora daqui, quando 

ela saiu, ela foi montar o serviço lá da ABDIn. A ABDIn atendia cento e vinte 

crianças e quando elas souberam que tinham distrofia – eu não entendo até hoje (e 

a ABDIn fechou e eu nunca vou entender), elas com sete, oito anos começaram a 

saber que elas tinham distrofia, porque já tinham outros casos na família –, elas não 

foram para a escola! Uns dois ou três iam para a escola, mas no geral, ninguém ia 

para a escola e quando uma das coordenadoras da ABDIn, que era do grupo lá da 

Psicologia, ela veio aqui no Graacc, contar que ela viu a gente dizendo que existe, 

que as crianças frequentassem a escola, ela não entendia porque as pessoas 

faziam isso. Aí, a Fabiana, quando foi lá, primeira coisa foi botar todo mundo para a 

escola. Convencer as mães que as crianças tinham que ir para a escola. Elas iam 

todas fazer esses Enseja, EJA, porque já estavam adultos e já com a distrofia muito 

avançada e eles não olhavam, simplesmente não olhavam para a cara das pessoas! 

Eu cheguei a ir algumas vezes lá, e depois eu saía de lá com uma dor de 

cabeça infinita, porque as crianças não te olhavam! Elas ficavam sentadas nas 

cadeiras com moletom, assim, com a cabeça coberta, se escondiam, tinham receio 

de conversar. Eram só cadeirantes, mais nada. Uma criança ou outra que tinha uma 

condição mais favorável estava estudando e caminhando, mas a grande maioria 

não. E alguns chegaram a se matricular, alguns fizeram provas, mas depois a ABDIn 

fechou e essas crianças estão espalhadas por aí novamente. Não tenho muita ideia 

para onde devem ter ido, mas era muito, mas muito triste mesmo! Alguns tipos de 

distrofia causam determinada deficiência intelectual, mas não era toda! Nada 

justifica, nada justifica aquilo. Na-da! 

Então, a gente sabe que o que se chegou hoje, o conteúdo escolar, ele nos 

põe em sintonia com determinadas formas de entendimento do mundo: não é a 
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Geografia que você estuda, não é a História que você estuda não, não é o conteúdo 

em si, é o processo de escolarização. Não permitir que essas crianças vivam isso é, 

com certeza... para aqueles que não viveram, eles carregam questões muito sérias 

depois da retomada escolar, ou até de delimitação da vida. O que eles vão fazer da 

vida deles, a gente não sabe e é deles, mas, você está cerceando determinadas 

portas. Não que a escola abra a porta, mas ela permite que você abra determinadas 

portas vivendo determinadas situações escolares. 

E eu acredito que a posição da família também é muito importante, porque a 

gente vê algumas coisas muito fortes nisto, na significação do tratamento. E depois 

que acabou o tratamento, ou depois que acabou qualquer coisa, eu não estou 

dizendo que o tratamento é bom nem ruim, mas depois que você viveu qualquer 

situação, você viveu, você não vai voltar para trás, ninguém volta para trás! 

Eu não sei se as pessoas todas estão preparadas para isso. E como é que 

você prepara alguém, não é preparar para o futuro, é o tal do agora, o agora que é 

muito difícil! Mas muito difícil mesmo! Eu não sei o que vai acontecer depois, 

ninguém sabe e não dá para a gente fazer previsões, mas dá para pensar com o 

que eu posso me fortalecer para trabalhar esse hoje com essas famílias, 

escolarmente eu estou dizendo, em relação à escola e com essas crianças. 

Com as crianças, eu tenho respostas mais prontas do que eu posso trabalhar, 

eu tenho conteúdo, a Educação me fornece elementos. Mas, a Educação não me 

fornece tantos elementos para fazer uma abordagem com essas mães, e a 

concepção que eu tenho de escola não é a que você tem da Psicologia, porque você 

é psicóloga, você entende o mundo de um jeito e você tem os seus recursos, por 

isso você vai atender essa mãe. Agora a gente da Educação tem que ganhar 

recursos para conseguir atender, conversar com essas mães, de uma certa forma, 

que elas se sintam fortalecidas para entender os seus filhos. Esse conteúdo tem que 

sair da gente mesmo. Eu posso pedir tua ajuda. Aliás, eu peço ajuda da Psicologia, 

mas enquanto pessoa da Educação, eu tenho que ter resposta para essa família 

também e isso, essas respostas vão sair de pesquisas, não tem de onde, não tem, 

você tem que ter pesquisa sobre isso. 

Então, você tem um campo infinito, por isso que eu não acredito em alguém 

que diga: “estou dando aula dentro do hospital”. Penso: “ah, está bem e o que você 

vai fazer com isso daí se você não for fazer pesquisa?”. Se você for fazer pesquisa, 
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se você criar um núcleo de pesquisa, então você consegue dar respostas para 

aquela comunidade, porque senão você não vai conseguir dar resposta nenhuma. 

E eu criei um núcleo de pesquisa para isto! Para tentar dar resposta para 

essas mães. Nós percebemos as questões de algumas delas, porque algumas 

repetem as histórias. Acontecem de diferentes maneiras, mas o produto final para o 

aluno é o mesmo ou aí começa aparecer mil problemas: é o ônibus, é o horário, é o: 

“eu preciso voltar a trabalhar”, aí vem coisas concretas que acontecem de fato, mas 

essas coisas podem ser resolvidas. 

Agora, mesmo que você limpe todo esse meio de campo, sempre aparece 

outra, aparece outra, aparece outra história. Então você tem algumas mães, que 

estão eternamente, enfatizo e-ter-na-men-te, todo ano elas buscam escolas. Vai 

mudar o filho de escola, vai mudar o filho de escola! Se você vai ver, ela é do 

Sistema Nervoso Central. Falo rindo, mas ela vive mudando, ela vive brigando, nada 

está bom. Nada! Tem alguma coisa aí que talvez não seja nada disso que se 

apresenta. Então, no começo eu ficava muito assim: “nossa, ela vai tirar dessa 

escola e para onde vai? Não sei onde!”, aí eu digo: “de novo ela vai mudar de 

escola! Tudo bem mãe, me traz o nome, aí a gente vai com ela, aí eu ajudo”, mas 

você sabe que no ano que vem, vai de novo mudar e mudar. 

Então, tem alguma coisa que ela não aceita. Diz: “terminou o sétimo ano e 

não sabe nada”. Será que não sabe nada?! Foi para o oitavo ano porque todo 

mundo passou, mas tinha que estar no quinto. E fala assim com boca bem cheia na 

frente da criança. Eu digo: “será que não sabe nada? Vamos ver mãe, vamos ver 

aqui: o que a senhora acha que não sabe, o que aconteceu, o que é?” 

Então, de uma certa forma, você tem que retomar aquilo com ela e verificar, 

mas não existe, enfatizo, não existe um trabalho preventivo, porque você não pode 

dizer que é isso que vai acontecer. Mas, talvez tenha alguma coisa aí, um 

informativo, a gente tem alguns informativos, mas nunca que deu conta. Nunca que 

deu! Eu acho que daria conta do lado de lá se você tivesse uma escola que 

soubesse receber aquele aluno de uma forma mais tranquila. Mas, isso eu acho que 

vai ser fruto de pesquisas, de você fundamentar. Porque é uma literatura que não 

está pronta, que não está pronta! Por exemplo, no Sistema Nervoso Central, você 

tem muita coisa relativa à testagem, à cognição. Mas, o entrosamento da criança 

com o ritmo da escola, isso você não tem. E a gente tem também o diferencial, que 
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a gente tem no Brasil uma escola muito em formação, muito nova com uma série de 

coisas, muitas variáveis. 

E no núcleo de pesquisa, então, a gente tenta trabalhar com alguns objetos 

um pouco relacionados com o próprio pesquisador (o que de é interesse dele) e 

algumas questões que a gente tem da escola, algumas coisas que a gente tem que 

não consegue achar resposta. Como eu disse, essa comunicação com a escola é 

difícil, então a gente tem essa pesquisa com isso. Tem outra doutoranda que é 

enfermeira, trabalha com formação de enfermeiro. Ela trabalhou o mestrado em 

atenção no nascimento e agora ela queria pegar a idade depois. Está vendo é com 

Enfermagem que ela está trabalhando, mas é com as mães. Então, por exemplo, 

essa enfermeira tem um conteúdo a mais que a gente da Educação, ou seja, se ela 

escutar as mães, talvez ela me dê resposta de relações maternas ao nascer, 

relacionada com aqueles problemas que a gente encontra das mamães aqui, com 

seus filhos maiores. 

Então, a gente está montando uma pesquisa, um doutorado que começou 

agora, porque é uma pessoa que entrou no núcleo de pesquisa e ela tem um 

conteúdo ali que a gente não lida muito bem e que pode acrescer. Fora questões 

ligadas exatamente com o ensino, ‘ensino de’, por exemplo, ensino de Matemática. 

A gente tem algumas pesquisas nessa área, mas o doutorado a gente pode se 

atrever a ir para uma área das relações, das questões mais complexas, que eu acho 

que é entre essas duas polaridades. Como vida e morte, por exemplo, eu 

componho, eu não vivo nem no nascer e nem morrer, a vida ela se compõe nesse 

meio de campo.  Então, se eu estudar essas relações que acontecem, por exemplo, 

uma polaridade e trabalhar um objeto de estudo entre essa polaridade, eu posso 

crescer em algum sentido. Então, a linha de pesquisa se fortalece neste aspecto. 

Eu trabalho com o Agamben, que justamente tem essa questão de trabalhar 

entre esses polos, com o Habermas, que trabalha a questão da ação comunicativa 

da linguagem enquanto ação e o Honneth que trabalha a questão do 

reconhecimento. A linguagem, as polaridades e o reconhecimento. Acho que isso é 

um tripé que fica dentro do que a gente estuda de autores e que está dentro das 

pesquisas. 

De essas crianças serem reconhecidas enquanto alunos, nas suas 

singularidades. E para isso, a gente usa as categorias de análise do Honneth, que é 

segundo Habermas e que caminham um pouco com a questão da ação 
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comunicativa, em cima do reconhecimento. Ele é hoje quem tem a cadeira que era 

do Habermas na escola de Frankfurt. Ele caminhou um pouco para esse lado. E 

dentro da Educação, a gente trabalha com as habilidades e eu me seguro um pouco 

dentro do possível e do necessário, que foi abordado nos últimos livros do Piaget. 

Depois ele veio a falecer, mas neste último livro, eu acho que tem pontos 

importantes e depois alguns autores da linha francesa que trabalham dentro dessa 

abordagem. 

Isso é para que eu consiga organizar os conteúdos de ensino e 

aprendizagem. E essa minha linha de pesquisa vem dentro de um núcleo de 

Educação e Saúde. O núcleo da Unifesp é de Educação e Saúde. Tem dentro do 

núcleo professores extremamente quantitativos, como, por exemplo, o pessoal do 

NANI; o professor Brêtas, que é um pouco mais de uma abordagem que fica mais 

próxima do qualitativo, que trabalha com representações sociais. Ele tem Winnicott, 

ele tem uma outra abordagem e você tem umas professoras que trabalham 

diferentes abordagens da Educação, tem Bourdieu, tem gente de todo lado. 

Então, os alunos que chegam eles trazem diferentes leituras. Eu acho que o 

diálogo vem um pouquinho deles e desses encontros que a gente faz, alguns a 

gente organiza aqui e outros a gente acaba indo para que você tenha com quem 

debater as suas questões. Porque no hospital a gente tem questões muito locais, da 

própria dinâmica. E eu senti sempre muita falta de ter outros espaços para você 

debater, para você crescer. 

Então, é essa busca que eu acho que foi muito mais do que a pesquisa de 

doutorado em si, é a busca de autores que me ajudassem a pensar esta realidade. 

Algumas coisas, já vinham da minha formação, por exemplo, a minha tendência foi 

sempre caminhar com Piaget, sempre me entendi com o que ele disse e depois com 

aqueles que foram pós Piaget, na própria França. No doutorado, foquei mais a 

formação de professores, o mestrado mais em cima da estrutura da Escola 

Hospitalar e então, fui estudando o aprofundamento desses autores que eu estou 

dizendo. Como eu não vim da área da Educação, eu não sou da área, eu sou Física, 

então essas leituras eu acabei fazendo tanto na especialização quanto no mestrado 

e no doutorado. Quem é o autor que eu vou usar que consiga me ajudar a responder 

determinadas questões? 

E a gente tem muita dificuldade de ter livros aqui, não é isso? Hoje é mais 

fácil, você tem Amazon, tu compras, ele chega. Mas, não foi sempre assim. Tem 
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alguns livros, que é muito difícil de você ter, de você encontrar literatura, para a 

gente conseguir se atualizar em cima de alguns autores. Porque você tem os 

núcleos fora do Brasil que continuam a estudar, as pessoas seguiram estudando 

aquele autor. Você não pode só ler o original, não é? Você tem que seguir com 

algumas tendências, pra conseguir se atualizar também. 

Como eu disse, eu sou física e acho que eu teria continuado física se eu 

tivesse caminhado com a Física Médica. Mas são determinadas atualizações que 

você precisa ter. Por exemplo, hoje, se eu pegar um texto de Física Quântica, eu 

consigo entender do que ele trata, mas se pedir para eu demonstrar qualquer uma 

daquelas fórmulas, eu absolutamente, digo absolutamente, não sei e durante muito 

tempo foi a minha literatura! Porque a Física que a gente trabalha na escola, ela é 

uma Física que foi adaptada a uma faixa etária, a um determinado contexto, mas 

não é a Física em si. Ali você faz uma leitura e ela se empresta e dá atualização 

para os adolescentes, para a série escolar. 

Agora, acho que professora é aquilo que me faz como profissão, eu acho que 

eu resolvi que eu não ia ser arquiteta, que eu sou professora! Que é uma coisa que 

eu sei bem, que se você perguntar: “o que você faz bem?”, eu respondo: “eu dou 

aula!”. E isso eu tenho a certeza que eu faço bem! Eu acho que tanto no doutorado, 

quanto para o meu aluninho de pré-escola. Se eu vou ser professora, isso eu sei o 

que fazer ali, é meu métier, é o que me põe em sintonia com as pessoas, é o que 

me motiva! Então o que me motiva, por exemplo, o que motivou a montar a Escola 

Móvel, é o fato de que essas crianças precisam ter uma boa relação com um 

professor, que é um personagem da vida deles, não porque você vai ser marcante, 

porque depois, tu vais esquecer. E esse é que é o legal! Eu acho que se a gente 

voltar para trás, eu não consigo saber como que eu aprendi as coisas que eu 

aprendi. E eu acho que esse é que é o legal, as pessoas foram te formando, 

formando mesmo e elas vão te acrescentando e você vai se constituindo. E faz parte 

da constituição das crianças estar com professores. Não é aquele professor 

idealizado, um cara legal, não é isso, mas é o sujeito, inclusive contraditório, porque 

é nas contradições... E a escola é uma grande contradição! E eu acho o que a gente 

fortalece a criança aqui, é em relação a essas contradições. Você passou pela 

escola, você ficou mais forte, você aprendeu a lidar, ter jogo de cintura para uma 

série de coisas, porque você esteve em um espaço muito contraditório e pouco 

protetor durante muito tempo! 
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E eu acho que isso vai nos encaminhando para a profissão para saber lidar 

com os lugares, são as aprendizagens. Por exemplo, você nunca viu nenhum aluno 

aqui reclamar que ele tem três professores de Matemática e que, por exemplo, ele 

foi alfabetizado por quatro deles e um dele é sociólogo, mas que nunca tinha dado... 

e ele foi indo... eu falo rindo, mas quer dizer, o que que a gente fez aqui? A gente 

extremou a contradição, para ela se tornar comum. Porque eles precisam ir para a 

escola, todos, e saber enfrentar. Alguns, a gente tem algumas questões, para 

algumas crianças, é muito difícil, mas muito difícil mesmo! Digo, é muito difícil esse 

enfrentamento. Ele é muito difícil! 

Mas, quando a gente pensou em fazer a Escola Móvel, a gente pensou 

justamente nessas contradições e como que eu podia lidar com elas de forma que 

ela fosse sadia. 

Hoje, o tratamento é muito distinto. A radioterapia que era um bicho papão, 

hoje não é tanto, era muito difícil, mas mui-to. Hoje, isso é mais tênue. A gente vê, 

eu estou aqui desde o ano 2000, mas algumas crianças conheci em 2005 e é visível, 

bem visível, nesses últimos dez anos, o quanto o tratamento é mais brando, é mais 

tranquilo para as crianças, principalmente do Sistema Nervoso Central. 

É muito diferente! Então, se você pega, por exemplo, 2005, 2006 era um 

tratamento muito, muito agressivo! Por exemplo, meduloblastoma, astrocitoma, era 

tudo muito confuso, essas crianças para se alfabetizarem, era três, quatro anos!!! E 

elas guardavam questões. 

Então, eu hoje, lógico, não tenho tantas crianças que dou aula ainda, mas 

alguns seguem com a gente depois do término do tratamento. Alguns seguem, 

porque nós combinamos com as escolas, de que eles caminham com a gente um 

certo tempo. Eles trazem as questões para cá. 

Recentemente, a gente ficou muito feliz, porque tem uma menina que foi 

sempre uma angústia. Ela é do Sistema Nervoso Central e ela fez ENEM. Ela veio 

estudar com a gente sempre, nós combinamos com a escola sempre. Ela vinha uma 

vez por semana e a gente ia caminhando. Uma vez por semana ela faltava na 

escola e ela vinha aqui! Mas foi a forma que a gente encontrou para ela seguir e 

para a escola também seguir com ela! Então, ela terminou, nós não sabíamos o que 

ela sabe, o que ela não sabe. Por que onde que nós vamos checar o que ela sabe? 

Ela veio fazer ENEM, a redação dela não foi das melhores, mas não é das 

piores. E assim, o problema é que ela mora muito longe e as vagas que ela entraria, 
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seriam assim, quatro horas de ônibus. Mas ela passou por uma prova nacional! 

Tirou trezentos e pouco no ENEM, não chegou nos quatrocentos e pouco para brigar 

pelas melhores, mas os cursos de tecnólogo, nas faculdades federais que estão 

abrindo por aí, muitas, ela teria passado. 

É que não podia trazer ela de um bairro para o outro. Mas, esse ano, ela vai 

continuar vindo estudar, porque ela precisava tirar uma pontuação maior na redação. 

Ela tirou trezentos e pouco, se ela tirar quatrocentos e pouco, ela já consegue e não 

é impossível! E essa menina, por exemplo, se você olhar a história dela, a mãe dela 

diz assim: “ela não toma ônibus, não posso deixá-la ir para lugar nenhum sozinha... 

fulana não ... como fulana? ... não sabe onde está a porta!”. 

Agora, quem corrigiu a prova dela, não fui eu, não foi a escola que conhecia a 

gente. É uma seleção, ela passou por uma grande seleção! Ela ficou aqui cinco 

horas fazendo prova! Primeiro dia ela saiu antes, ficou assustada, ela disse assim: 

“eu não tenho pique de ficar”. No segundo dia ela ficou até o final, ela viu que todo 

mundo ficou, ela ficou também! Quer dizer, não era essa... e a mãe quando ligou 

para cá, falou: “eu sei que ela não vai fazer” e eu respondi: “olha, não é assim! Que 

dia que vocês vêm aqui na consulta, porque vai conversar comigo! Porque não é 

isso que você está dizendo. Olha, está aqui, não é isso que você está dizendo!”. 

Não só ela, como você tem outras pessoas que vão caminhando, que você vê 

que elas vão se libertando dessa questão. E que se esses pais tivessem dinheiro 

para pagar um profissional para atender os filhos, eles iriam pagar! Porque você tem 

acompanhamento! Uma coisa é a criança não ir à escola, não fazer as coisas, e 

outra é ela precisar de determinados recursos. Você tem criança, aluno, que lê o 

primeiro parágrafo, quando ele vai ler o segundo, ele esqueceu muito do que está lá 

e você precisa retomar com ele. Então, tem recursos para essa criança. A Educação 

tem recursos! Você precisa ensinar ele a fazer isso! 

Quanto eu pagaria, quanto paga um pai na clínica? Duzentos e cinquenta 

reais por uma consulta, uma hora com um profissional. Essas mães não têm 

dinheiro. Às vezes a gente precisa pedir a condução para a Iara, assistente social. A 

Iara arruma não sei para quem mais, se para a mãe, para o filho, sei lá, a gente não 

tem mais o vínculo. 

Agora, então, é diferente, é muito, mas muito diferente esse 

acompanhamento. Então alguns alunos, eles precisam somente em determinados 

momentos da vida dele de um suporte, porque o conteúdo mudou e ele precisa de 
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alguém ali junto. Porque a escola precisa desse apoio, porque não está 

conseguindo, então tem muitas crianças que vem nesse sentido. 

E não é que você vai ensinar o que a escola está trabalhando, não! Você 

pega o que escola está trabalhando, olha e verifica quais recursos que aquele aluno 

não conseguiu caminhar sozinho. Muitas vezes, é porque o próprio recurso social 

que ele tem, não permite essa amplitude de experiências, de vivências. Mas, a gente 

tem outros alunos que não são nada disso, porque o Graacc não tem só aluno que é 

muito carente, você tem alguns alunos que os pais têm condição financeira razoável 

e que não encontram um profissional fora daqui, dependendo da área que é! Da 

área de linguagem, você tem muitos profissionais mesmo. Da área de Ciências 

Exatas, você não tem tantos profissionais. 

Porque você não tem mesmo! Você não tem a formação e da área de 

linguagem, não é que a linguagem é mais fácil, é que é mais fácil de você ter 

profissional formado, que atenda determinada demanda. Então, alguns alunos vêm 

aqui, em determinados períodos. Mas, são vários. A maior parte são os que estão na 

escola pública e que vêm repor determinadas questões, em determinados 

momentos, em que você entrevista e vê que alguma coisa não está indo bem ou 

porque a mãe coloca, ou porque... não são tantos assim, mas alguns caminham 

aqui. E que se a gente tivesse algum lugar para encaminhar, a gente encaminharia! 

Então, hoje quando a gente vê os postos de saúde contratando profissionais 

da Educação, eu fico muito, enfatizo, muito contente porque talvez daqui um 

determinado período, a gente tenha profissionais nos postos. Por exemplo, a gente 

foi para Embu das Artes, junto com a Residência. Depois, a gente não teve pé para 

mandar os nossos residentes para lá, porque não tinha condução, uma série de 

coisas. Mas, aquele é um posto que eles estão contratando dois profissionais da 

Educação, saiu na lista lá! Então, aquele grupo que se formou, eles perceberam, 

porque nós ficamos durante quatro anos com professores lá, a enfermeira que 

monta ali, ela ajudou, ela entendeu que um professor orientando as mães e ligando 

para as escolas dava uma baita diferença em determinadas questões. E hoje eles 

estão contratando profissionais e tem concurso para dois professores. É Zona 

Oeste, eu acho. Então, é como Psicologia, Fonoaudiologia, algumas Unidades 

Básicas de Saúde têm e você pode encaminhar. Agora alguns lugares não têm para 

onde encaminhar! 
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Então, não é que você queira ficar com a criança, porque para a gente é 

também bastante apertado. Você tem que ter um horário especial, você tem que 

deixar, você tem que rebolar para conseguir encaixar aquela criança ali. Mas você 

percebe que é uma necessidade que é mais delimitada no Sistema Nervoso Central 

mesmo, mas não é a única. Algumas crianças de leucemia, dependendo da idade 

que ela teve..., não sei, fiquei até de fazer com a Drª. Lucia Lee, a gente montar uma 

pesquisa para entender melhor, mas o número de crianças é menor nessa situação. 

É mais Sistema Nervoso Central mesmo, que é principalmente, por exemplo, 

no estabelecimento de determinadas relações. Enquanto algumas relações são mais 

naturais para as crianças, para outras, você precisa trabalhar com ela. Por exemplo, 

essa menina que te falei, quando você consegue... Uma coisa que é muito clara, 

você vai ensinando sistema numérico, não é isso? Onze, doze, treze, catorze... 

vinte, vinte e um..., trinta, está bem, quarenta... quando você chegou no quarenta, a 

criança vai: “quarenta e um, quarenta e dois”, ou seja, ela vai sozinha. Você ensina o 

cinquenta, o sessenta, ela vai. Essas crianças, não: “quarenta e um, quarenta e 

dois”, e não continuam. Você precisa toda hora, toda hora mesmo interceder. É uma 

relação muito fácil, para a gente é natural. É uma associação, eu extrapolo, eu 

generalizo. Achei a palavra! 

Eu generalizo. Você generaliza muito facilmente, mas elas não conseguem 

generalizar com essa facilidade. Então, você precisa trabalhar à exaustão, para que 

elas generalizem. Agora se você for no dado bruto, fica faltando. Por exemplo, a 

família chega e diz assim: “mas ela não consegue tirar o copo! E tal coisa, ela não 

consegue” ela quer que a filha tenha... não é que ela não vai ter ação, como é, 

iniciativa, não é isso. É o mesmo lance do se eu fiz aqui, eu faço ali. Eu faço e você 

precisa fazer. Agora, você precisa ir junto em determinados momentos com eles 

para eles irem construindo, até que eles se familiarizem com aquilo e caminhem um 

pouco. Talvez depois quando vierem outros conteúdos, você precisa estar junto de 

novo ali. Como se você estivesse toda hora, como dizer, repondo algumas coisas 

que se esgotam e aí eles vão caminhando. 

Agora, como falei, quando a gente traz o ENEM aqui... essa menina que falei, 

ela podia ter feito o ENEM na esquina da casa dela, ela veio fazer aqui, por conta de 

que a família achava que ela não ia, eu percebo e falo: “então vamos deixar fazer 

aqui!”. Ela veio e nós já tivemos outros casos. E que vão fazer e, não importa! Essa, 
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por acaso foi aqui, mas você tem outras. E eles fazem essas grandes provas e você 

os vê quase chegando lá! 

Então, como essa menina vinha estudando, essa a gente vai pedir pra vir 

para estudar redação, fazer por aqui, então ela caminha. E outros, algumas coisas 

pontuais, por exemplo, tem um menino que a gente estuda algumas coisas de 

construção de linguagem. Ele já se formou! Foi fazer uma prova aí e é sempre a 

mesma coisa. Ele está formado, no Ensino Superior e não é qualquer faculdade, 

mas de vez em quando, ele tem alguma coisa de formalização, que não se resolve. 

Ele não se resolve e daqui a pouco, ele volta. Ele foi fazer uma prova, aí você vai 

dizer: “ah, insegurança!” Pode ser insegurança! Pode ser, mas aí, ele vem com 

determinadas questões e que você ensina. Por exemplo, eu tinha uma professora 

que falava: “Amália, eu já ensinei isso daqui para ele...”, só que parece que não 

registra. Fica alguma coisa ali que não registra e você ensina de novo, como se 

fosse a primeira vez. 

E quando você está alfabetizando, porque algumas coisas, você vai 

generalizando. A hora que você generaliza, você caminha na alfabetização. Com 

algumas crianças de Sistema Nervoso Central, você vai, que você mesmo se diz: 

“gente, olha eu de novo aqui!” e a criança fica na tua frente, ali, vou enfatizar, 

curtindo assim, como se fosse a primeira vez! E ela vai e ela vai... E vou enfatizar 

novamente: é um esforço i-men-so que eles fazem! É um esforço muito grande! 

Algumas crianças recentes, assim de astrocitoma, que retornou o tumor, que 

estão por agora... é, tanto tem professor que está aqui há dois anos e nunca tinha 

visto situação semelhante! Porque deu aula para a criança antes e foi lá dar aula 

depois da cirurgia e sentiu determinada diferença. Eu até, fazia tempo que eu não 

via, então, eu preciso retomar esses casos para tentar entender. Mas você vê; é a 

recidiva do astrocitoma. É uma outra cirurgia, é uma outra questão! E algumas 

questões que são mais complicadas, da neurofibromatose, por exemplo, tem 

algumas crianças que são muito difíceis! 

E elas são crianças que vêm pouco. Crianças que quando você vai ver, a 

escola está dando problema. Por exemplo, hoje, neurofibromatose é complicado, a 

gente teria que montar um atendimento mais sistemático para essas crianças. Nós 

teríamos que montar, mas não tem como, porque elas moram longe, não vem, não 

fazem tratamento. Quando é um caso mais gritante, que com a escola está muito 
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difícil, o médico encaminha, a Psicologia encaminha, e você tenta resolver com a 

escola. 

Hoje vem uma menina, acho que está no oitavo ano, a mãe falou que vai 

embora de São Paulo, acho que vai para o Ceará, não sei para onde, mas ela 

sempre carregou questões, sempre, para alfabetizar. Então, eles vêm incisivamente 

quando não conseguem alfabetizar. Ficou o primeiro, segundo ano, não alfabetizou, 

está com oito anos, aí vem, a gente trabalha um certo tempo, mas é uma coisa 

pontual. 

Justamente, qual é o problema? É de estabelecer relações e 

generalização.  Por exemplo, uma coisa que é comum. Antes e depois, é muito 

simples. Você põe um cavalo, elefante e burro. Ele entende quem vem antes e quem 

vem depois nos bichos. Tu botas os números: um, dois, três. Quem vem antes? Não 

vem! Maçãzinha, perinha, bananinha. Quem vem antes e depois? Vem tranquilo. 

Você botou os números, não vem! 

É a concretude, ou seja, não consegue dar significado. O alfabeto, a 

linguagem não têm, simplesmente não tem o significado que tem para a gente! 

Você até consegue ensinar, porque tu botas os números, com os bichinhos, 

pedagogicamente você ensina, mas e o significado? Ele não vem! Então, a gente 

sabe que a gente está dando algumas ferramentas para ela ler aquele texto, mas 

tem uma coisa que é da significação daqueles conteúdos, extremamente abstratos 

que a linguagem escolar tem que essas crianças não ficam e daí elas não 

conseguem generalizar mesmo, mesmo! Por que ela vai generalizar o que, se ela 

não conseguiu trabalhar ainda?! 

Então, aí você tem o “angu” da questão escolar. A gente está trabalhando em 

uma periferia, enfatizo periferia, que é: essas crianças vão cursar a escola, elas vão 

socialmente ficar, mas nós temos uma questão aí mais ampla, que a gente não 

conseguiu nem tatear ainda. E onde a gente percebe isso? Em alguns tipos de 

questões ligadas com o tratamento, na neurofibromatose, por exemplo. Apesar de 

que não são todas... 

Na verdade, não dá muito para generalizar, mas dá para você perceber 

porque é muito gritante. Que é isso? Para o professor isso chama muita atenção, 

porque são coisas que tranquilamente, muito tranquilamente a criança trabalharia, 

que faria normal. 
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E eu não sei se são sequelas, por isso eu tenho medo dessa palavra, é uma 

outra forma, talvez, de você enxergar isso tudo. E que nós não sabemos enxergar. 

Por exemplo, a gente pode pegar o caso, é um caso muito, mui-to específico, da 

Esclerose Tuberosa antes do remédio. Tem algumas crianças que caminharam 

muito com a gente, aqui, sem o remédio! 

A gente chegou a ir a algumas escolas, junto com a Psicologia, porque aqui, 

lentamente, a gente percebia que algumas crianças eram tidas como: “não aprende 

nada”. E a nossa questão era: “essa criança aprende!”. A Psicologia me dizia, essa 

criança tem desejo. Se essa criança tem desejo, ela consegue aprender. E eu dizia, 

ela aprende. Então vamos lá na escola falar. Chegava lá a gente ouvia sobre 

classes multiseriadas. Uma dessas meninas, hoje está fazendo terceiro ano do 

Ensino Médio. A sorte dela é que a escola era ruim. Botou todo mundo que não 

sabia nada na mesma sala, aqui é a quinta série e ela ficava lá. Quando ela vinha 

aqui estudar com a gente, ela foi aprendendo os números. Começou, alguma coisa 

ela falava, e o pai me trazia o caderno, dizendo assim: “quem lê isso? A senhora diz 

que ela aprende? Quem lê isso?”. E eu respondia: “Olha, aqui tem um B, aqui tem 

um A, ela está fazendo”, e os números, mais ou menos, ela aprendeu a somar, 

subtrair, aí é que foi. Aí ela começou... 

E nós brigamos muito com essa escola, a gente queria que a mãe a tirasse de 

lá, porque a escola era impossível. Juntava todo mundo, todo mundo lá! Mas ela 

estava nessa escola. E a escola resolveu fechar e botou ela no sétimo ano pela 

idade, na transferência. Ainda me ligou para dizer: “viu, a sua menina vai para o 

sétimo ano!”. E ela começou a tomar o remédio, o Everolimo e foi! Para o sétimo 

ano! Foi para o sétimo ano! 

Aí, um dia ela chegou aqui, a ‘idiota’ aqui ensinando: “ah, estou aprendendo, 

Teorema de Pitágoras” e eu fui desenhar vários triângulos para ela perceber o 

ângulo reto, todo triângulo, etc. Eu estou com a pessoa que eu estava acostumada 

aqui. Porque com essa coisa de tomar remédio, e a dosagem, e mudou para o 

sétimo ano, para escola do estado e tal. Aí, eu cheguei, ela falou: “não, isso eu 

entendi tudo Amália, eu só não sei aquela coisa de cateto, cateto, hipotenusa. Que é 

aquilo do Pitágoras?”. E eu: “ah, do Pitágoras...”. Quer dizer, todos nós dizíamos que 

aquela menina era... a literatura, todos nós... era uma ‘idiota’ completa.   

Ela não entendia nada! Como ela entra na sétima série, ela lê, ela escreve, 

ela copia e ela entende que tinha um Pitágoras, que tinha uma coisa que ela não 
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entendia, que era raiz quadrada! Agora, se ela não soubesse nada, ela não teria 

assistido aula do sétimo ano. Então, quem é que não entendia? Era ela era ou 

éramos nós que não entendíamos o que ela entendia? 

Então, quando a gente diz: “ah, ela tem uma sequela”, eu não sei, realmente 

não sei se ela tem uma sequela! Ou se ela tem outra forma de entender aquilo que 

eu estou falando para ela. Que aqueles números têm outro significado. Só que eu 

não sei! Eu falei isso para essa menina. Eu cheguei a falar isso para ela, quando 

teve um problema de escola e essa, é essa mamãe que todo ano troca de escola! 

Eu acho que a menina está ótima. Mas a escola, ela quer botar em outra, então 

vamos lá. Vai lá, procura... está bem. E uma das questões que essa menina não fica 

na escola mora nesse problema, porque eu acho que ela ficaria muito bem. Ela 

assiste à aula, ela tem conteúdo, ela sabe as coisas. Eu falei para ela um dia: “você, 

não é você que não sabe! Eu, veja bem, eu é que tenho que pedir desculpa para 

você, todo mundo tem que pedir! Porque olha, se você sabe ler, se você tal, nós não 

sabíamos como saber isso de você. Nós te falávamos uma coisa, você me 

respondia outra, que absolutamente eu não entendia!. Então, sou eu que não tenho 

recurso para conversar com você. Porque você sabia essas coisas todas. Hoje, o 

remédio te deu esses recursos, de você falar a mesma linguagem que eu. Agora, 

isso, você aprendeu, porque ninguém entra num sétimo ano assim!” 

Ninguém entra! Então, eu acho que essas crianças do Sistema Nervoso 

Central, têm isto, elas precisam que a gente entenda como elas significam o mundo. 

Então, eu não sei se tem a tal da sequela, ou a sequela mora neste, enfatizo, neste 

problema, de que nós da Educação não temos resposta para dar para essas 

crianças, de como elas podem, de como elas estão significando o mundo, de como 

elas entendem isso que eu digo para elas, porque de alguma forma, elas entendem. 

De alguma forma, elas aprendem! E elas vão caminhando! 

Então, quando a gente chama e quando elas voltam aqui, eu acho que é uma 

troca, ela me põe onde ela parou, eu vou caminhando mais um pouco e ela também. 

E uma hora elas viram, porque uma hora elas ganham vida, não é?! 

Eu falo rindo, mas eles também ganham vida! E mesmo esse que você diz, 

que quando foi fazer o concurso público e que passou, quer dizer, essa é uma 

‘criatura’ que eu não vejo mais, para o resto da vida, que não vamos ver mais, e elas 

vão seguindo, não é isso?! 

Então, é isso! 
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5.3 Dr. Sérgio Cavalheiro 

 

Em fevereiro de 2016, tive um primeiro contato com Dr. Sérgio, que ficou 

muito interessado pela pesquisa e animado em participar. Achou “muito legal” e 

perguntou inclusive sobre o título do projeto. 

Mostrou-se muito simpático, alegre e sempre ágil. Este foi o tom que imprimiu 

também à sua narrativa. Pediu para que eu ligasse imediatamente para seu 

consultório a fim de agendar com sua secretária o melhor dia para falarmos. Porém, 

apesar da receptividade inicial e agilidade no primeiro agendamento, a entrevista foi 

realizada somente após quatro meses desta data. Por sugestão dele, compareci a 

seu consultório em um dia que, segundo ele, seria mais tranquilo: as famosas 

terças-feiras cirúrgicas.  

A narrativa descontraída e leve, apesar da seriedade do que conta, fez com 

que fosse um agradável encontro e uma história gostosa de ouvir. Seu estilo jocoso 

deixou-me bastante a vontade e com um tom tranquilo, parecia saber exatamente o 

que queria contar. 

Mesmo se precavendo e fazendo algumas ligações, para não sermos 

interrompidos, atendeu ao telefone por mais duas vezes durante a narrativa e 

comentou que eram convites para produção de artigos científicos. Mesmo com tais 

interrupções, sua entrevista durou exatos quarenta e cinco minutos e rendeu um 

documento de dezesseis páginas. Por fim, fomos interrompidos por mais uma 

ligação, desta vez de seu residente, avisando-o da cirurgia daquele dia. Como era 

um paciente que eu conhecia, falamos das sequelas que ele já havia apresentado e 

da delicadeza do local onde o tumor se encontrava (glândula pineal), temática que 

ele acabava de mencionar em seu relato. Antes de ir para a cirurgia, ainda me 

acompanhou até a porta de seu consultório e, animado, se despediu.   

 

“O IOP para nós, é mais que um hospital, a gente viu aquilo crescer, a 

gente está lá há muitos anos, a gente tem muito prazer em trabalhar lá dentro e 

esperamos, claro, continuar trabalhando lá muito tempo...” 

 

O meu nome é Sérgio Cavalheiro. Eu nasci na cidade de São Paulo, em uma 

travessa da Avenida Paulista, na antiga Maternidade São Paulo. Foi uma coisa boa, 

que eu nasci de parteira e eu brinco, a parteira esqueceu a placenta na minha mãe e 
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a minha mãe quase morreu quando eu nasci. Eu conto rindo, porque deu tudo 

certo!  Deu tudo certo! 

Desde pequeno, sempre me interessei por animais, por bichos, por tudo. Aos sete 

anos eu já operava sapo na minha rua. Eu morava na periferia de São Paulo e eu 

operava sapos acordados, o que hoje eu vejo que era uma tortura, mas aquilo me 

encantava, abrir o sapo. Você vê o pulmão sair para fora, o coração batendo e a 

gente ia dissecando esse sapo, eu e meus amigos. Então, desde muito 

pequenininho a gente já se interessava por essa parte de ciência, por assim dizer. 

O tempo foi passando e naquela época, nós fazíamos colégio estadual. Eu estudei 

no Colégio Estadual Professora Jacyra Moya Martins Carvalho. Gozado, esses 

nomes a gente não esquece! Depois fiz admissão ao ginásio, porque você não 

passava direto, então fui para o ginásio no Colégio Andronico de Mello. Após isso, 

eu prestei o Cescem. Na época para prestar vestibular, era o Cescem e eu só tinha 

a chance de fazer um vestibular, porque a gente não tinha dinheiro para se inscrever 

em vários vestibulares. Então eu pude me inscrever neste. Como eu era um bom 

aluno na escola pública, eu achei que eu fosse passar no Cescem e colocamos só 

como opção a USP. E, conto rindo, mas é claro que eu não passei! É claro que eu 

não passei... 

Então, voltei para o cursinho e na metade do ano eu queria saber como eu estava. 

Prestei em Santos. E aí eu passei! Eu passei, fui para Santos e Santos sempre foi 

uma cidade que me encantou, desde sempre. Foi onde a minha mãe nasceu, então 

a gente tinha parentes em Santos e foi muito bom ir para lá com 18 anos, ficar um 

pouco fora da cidade, um pouco fora dos problemas da escola. 

Mas, nesse momento apareceu um problema muito sério, porque a escola era 

particular. Nós tínhamos dinheiro para pagar o primeiro mês e talvez não tivéssemos 

para pagar o segundo mês. E aí apareceu uma coisa que mais para frente eu ainda 

quero trabalhar, que é com relação ao crédito educativo. 

Nesse ano que eu entrei, o general que era o Presidente Emílio Garrastazu Médici, 

criou o crédito educativo. Eu preenchi aqueles papéis, acho que os papéis mais 

importantes que eu preenchi na minha vida e saiu a minha bolsa, saiu meu crédito 

educativo! Era muito bom, porque o crédito educativo pagava semestralmente a 

escola e a escola me dava dez por cento de desconto, porque era a vista. Eu falo 

isso rindo, mas com os dez por cento da escola, eu vivia lá em Santos. 
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Foi uma época muito boa por você estar entrando na faculdade e por você estar 

muito duro, sem dinheiro, às vezes você tinha que decidir se você almoçava ou se 

você voltava para São Paulo, mas isso foi uma coisa que não me incomodou muito. 

Agora que você fala com um certo saudosismo em relação a isso porque foi uma 

parte bacana. E depois quando eu fui pagar o crédito educativo, como não tinha 

correção monetária e naquela época a inflação já era grande, a mensalidade era 

menor do que o preço da passagem de ônibus até Santos! Assim, rapidamente no 

ano, eu paguei o crédito educativo. 

Então, eu penso hoje, que estou com cinquenta e oito anos, eu poderia muito bem 

pagar um aluno em uma faculdade de Medicina. Talvez, se a gente criasse um 

mecanismo de eu ter certeza de que quando ele tivesse a minha idade, ele iria 

ajudar um outro, a gente poderia fazer esse crédito sem ônus para o governo. Então, 

essa é uma coisa que eu penso, de no futuro, ainda fazer esse tipo de crédito 

educativo que fique como uma autogestão, de que ele independa do governo e você 

possa estudar, ajudar outras pessoas a, como eu, pagar isso. 

Por isso que no meu concurso para professor titular, me perguntaram se eu era a 

favor das cotas e eu falei que sim, porque teoricamente eu fui um cotista. Eu dou 

risada, mas se eu não tivesse tido esse tipo de bolsa hoje eu não seria médico... 

Em Santos, como eu tinha muita facilidade, um professor sugeriu que nós 

criássemos um serviço de tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. No 

segundo ano de faculdade nós criamos esse serviço que se chama SAMTS, ele 

existe até hoje, é o Serviço de Atendimento às Moléstias Transmitidas Sexualmente, 

SAMTS. É engraçado, mas isso foi uma das primeiras coisas que nós criamos e que 

até hoje persiste. Então, a gente sempre ficou nessa coisa de que vale a pena você 

criar coisas novas. Às vezes elas perduram, não é?! 

Bom, aí eu estava em Santos, mas nós fazíamos o internato aqui em São Paulo, no 

Hospital Heliópolis, ou em outros hospitais, como o Brigadeiro, por exemplo. Eu 

estava acabando o curso e me inscrevi para fazer Neurocirurgia, porque eu achava 

que ‘neuro’ era o que eu menos sabia na faculdade. 

Na faculdade eu era ‘CDF’. Como eu não tinha para onde ir, eu ficava na biblioteca 

até ela fechar, até às dez da noite. Todo dia eu estava na biblioteca até às dez da 

noite! Eu tinha minha mesa cativa ali, eu brinco, era amigo da bibliotecária, tudo, 

então acabei prestando para o que eu menos sabia, que era ‘neuro’. Eu quase fui 

reprovado na disciplina de ‘neuro’, então aquilo me marcou. Só que aí um professor 
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falou: “Olha, se você for fazer Neuroclínica, você não vai ganhar dinheiro. Você 

gosta de operar, você gosta de sangue, então é melhor você fazer alguma coisa...” e 

eu fiz Neurocirurgia! 

Então, eu entrei aqui na Escola Paulista de Medicina. Quando eu passei, a 

entrevista era com o professor Aluysio de Mattos Pimenta, que era o professor 

titular. Ele estava no último ano e aí ele falou que não ia fazer entrevista coisa 

nenhuma, que ele estava saindo, aí entraram os que foram os primeiros pela 

classificação, a entrevista não valeu em nada. 

Quando eu entrei no Hospital São Paulo, o Professor Fernando Braga, que foi o 

professor que depois virou professor titular, Fernando Menezes Braga, ele também 

estava começando o serviço, porque o professor Pimenta havia se aposentado. No 

primeiro ano, eu fui para Cirurgia Geral e no segundo ano, então, nós começamos 

praticamente juntos a refazer a Neurocirurgia da Escola Paulista. Não tinha pronto-

socorro, nós criamos o pronto-socorro e eu sempre fui começando junto com ele. 

Eu o ajudava muito, tanto é que eles me chamavam “o peixinho do professor”, 

porque como eu não tinha dinheiro, eu vinha de carona para o hospital com meu 

vizinho. Ele era jornalista no Servidor Público, então, eu brinco, mas ou eu chegava 

às sete da manhã no hospital, ou eu não chegava. Então, eu tinha que vir de carona 

com ele. É engraçado, mas todo dia eu era o primeiro residente, o mais pontual, 

todo dia às sete da manhã eu já estava no hospital. Eu conto rindo, mas para o meu 

chefe eu era um ótimo residente. 

Mas, antes de ir para a Neurocirurgia, tem um fato bastante interessante na 

Escola Paulista, na época em que eu dava os plantões na Cirurgia Geral. Nós 

estávamos no pronto-socorro e um bombeiro caiu da árvore aqui pertinho e ele 

chegou para o pronto-socorro. Não tinha pronto-socorro de Neurocirurgia e eu falei 

para o chefe da equipe, Professor Maranhão: “Maranhão, nós vamos ter que abrir 

ele aqui no pronto-socorro” e nós o operamos na sala de emergência do pronto-

socorro. Foi muito interessante, porque nós estávamos operando e em volta tinha 

uma plateia inteira assistindo aquela cirurgia. No final, eu sei que o bombeiro acabou 

morrendo, porque ele teve um traumatismo grave, mas nós fizemos assim a primeira 

cirurgia no pronto-socorro do Hospital São Paulo e isso também marcou bastante! 

Aí depois, comecei na Neurocirurgia mesmo e teve um outro fato bastante 

interessante! Quando eu estava acabando o ‘R1’ para o ‘R2’, um paciente me 

chamou, ele era um senhor, se eu podia ver a avó dele, que estava com pneumonia. 
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Eu falei que não, que eu não tinha carro, a avó dele estava em um hospital longe, 

era um hospital em Santana, mas ele insistiu: “não, vamos, eu te levo no hospital!”, e 

eu falei: “tá bom”. Aí, eu fui lá nesse hospital, vi a avó desse rapaz, que estava 

ótima, uma senhorazinha que já estava curando de uma pneumonia banal e ele 

falou que queria transferir ela para o Einstein, mas eu falei: “não, deixa ela aqui, ela 

está ótima, amiga de todo mundo, mais um dia ou dois e ela vai embora” e aquilo 

passou. Aí, comecei na Neurocirurgia e esse rapaz depois de uns quatro meses, me 

ligou perguntando se eu não queria comprar o carro dele! Eu logo falei que não, que 

eu não tinha dinheiro para comprar carro, que eu era residente e tal, e ele falou” ah, 

então você não quer ir para os Estados Unidos?” Eu respondi espantado: “ah, você 

está brincando comigo! Eu não tenho dinheiro para comprar seu Fiat 147, vou para 

os Estados Unidos?!” e ele falou assim, “não... seu irmão vai te explicar!”. Ele 

conhecia bem meu irmão e falou: “o seu irmão vai te explicar a noite, na hora que 

chegar em casa”. Bem, na hora que eu cheguei em casa tinha um prospecto de um 

navio, e a minha cabine. Ele estava me dando uma viagem para os Estados Unidos, 

porque eu cuidei da avó dele! 

Ele tinha agência de viagem, então ele comprava vinte cabines e se ele 

vendia quinze, ele dava as outras para os amigos dele. Ele acabou me 

presenteando com essa viagem para os Estados Unidos. 

Era a primeira vez que eu ia sair do país e tive que tirar visto americano. Eu 

dou risada, mas quando fui tirar o visto falaram: “não, você não tem dinheiro para 

Estados Unidos! Seu pai muito menos! Então, você não vai tirar visto! Por que você 

quer ir para os Estados Unidos?”. Respondi: “ah, porque o navio pára nos Estados 

Unidos. Se o navio parasse no México, eu queria visto até o México”. E 

responderam: “ah, mas que história é essa de navio?” e eu expliquei: “eu ganhei isso 

de um paciente!” Expliquei lá no Consulado o que era e me deram o visto. Eu pude ir 

para os Estados Unidos! 

Para essa viagem, um dos professores da Escola, o Dr. Pádua, era da 

Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, me deu uma carta e falou: “Óh, você está 

indo para Miami? Leva essa carta para o professor Rhoton”. Era na cidade de 

Gainesville, na Flórida. Se você tiver sorte, entrega a carta para ele, convidando-o 

para vir para o Congresso Brasileiro. Aquela época não tinha Internet, não tinha 

nada, era tudo assim, por carta e ele falou: “a Sociedade está mandando uma carta 

pelo correio, mas se você quiser levar uma carta pessoalmente, fica bastante 
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elegante”. Peguei aquela carta, guardei e fui para os Estados Unidos. Cheguei a 

Miami e eu fui para Gainesville, em uma segunda-feira, já no final de viagem. Eram 

dezesseis dias de navio, parava em Recife, Bahia, Caribe, depois acabava em 

Miami. Cheguei a Gainesville, já no final da viagem, duro, duro, duro, e o professor 

Rhoton, falou assim: “você não quer fazer o nosso curso de Neuroanatomia e de 

microcirurgia?” Respondi: “não Professor Rhoton, eu estou no final de viagem, eu sei 

que seu curso custa oitocentos dólares, eu não tenho esse dinheiro para fazer”. E 

ele explicou: “Não, não, um coreano faltou. Ele já pagou o curso, pode fazer no lugar 

dele! Então, se quiser fazer, faz! O curso começa agora, está começando, vamos lá 

para o laboratório, que está começando!!” De novo, falei: “tá bom!”. 

Dou risada, mas só que eu fiz as contas e eu não ia ter dinheiro para ficar no 

hotel. Eu estava em um motel lá em Gainesville e então, conversei com o dono do 

motel se ele abaixava o preço. Eu lembro muito bem, ele baixou de vinte e cinco 

dólares a diária para dezenove. Aí, eu consegui ficar uma semana fazendo o curso 

de microcirurgia, já no segundo ano, na Universidade da Flórida. Foi uma coisa 

bastante boa já para você ver um serviço americano, um laboratório e tal. 

No ano seguinte, esse mesmo colega falou: “você não quer voltar, fazer a 

mesma viagem?”. Eu já estava mais expert, respondi prontamente: “tá bom!”. Aí, eu 

fui para o Texas, para o Centro Médico do Texas, fui de navio. Vi traumatismo 

craniano lá, com o Dr. Júlio Cruz, que era um brasileiro, que morava lá no Texas. 

Então, fui cada ano me especializando mais na Neurocirurgia. Acabei a 

Neurocirurgia, fiz o título de especialista, depois fiz mestrado. E o meu professor, o 

professor Braga, ele gostava muito de aneurisma cerebral, então ele me puxava 

para fazer aneurisma cerebral. Aí, aconteceu uma coisa muito interessante. Fui fazer 

minha tese sobre anatomia da artéria cerebral anterior, junto com os aneurismas, 

uns aneurismas que a gente chama da artéria pericalosa, que nós tínhamos doze 

casos na época. Então, resolvi fazer esses aneurismas e estudar a anatomia. Fui ao 

Laboratório de Anatomia, consegui cinquenta cérebros para fazer o estudo. A gente 

injetava com silicone, para estudar as artérias e eu falei assim: “bom, eu devo 

dissecar cada cérebro, uns quatro cérebros por dia”. Mentira! Eu gastava mais ou 

menos umas duas semanas para dissecar cada cérebro, porque era muito delicado, 

com microscópio, cuidadoso... eu falei: “não vai dar tempo!”       

Então, eu conversei com um amigo meu do Hospital Edmundo Vasconcelos, 

se ele me emprestava o laboratório. Ele me emprestou o laboratório para eu poder 
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trabalhar de sábado e domingo. Eu comecei trabalhando, dissecando aquilo de 

sábado e domingo de noite e ele falou: “Óh, agora eu vou usar o laboratório, você 

precisa tirar as peças”. Não tinha para onde levar as peças e levei para minha casa 

mesmo. Eu dou risada, mas levei os cinquenta cérebros para minha casa e comecei 

a dissecar esses cérebros lá.  Nesse período, eu já era casado com a minha esposa, 

a Iandra Márcia Cavalheiro. Ela também me ajudava a dissecar esses cérebros à 

noite, mas logo eu comecei a ter pesadelos. Eu sonhava toda noite que os donos 

dos cérebros vinham buscá-los. E era toda noite pesadelo! Eu acordava com 

calafrio, suando, eu falava para a Iandra: “Iandra, que está acontecendo? Parece 

que os donos dos cérebros vêm buscá-los?!”  Mas aí, escrevendo a tese, eu li um 

poema do início da Renascença, que o autor tinha o mesmo sonho naquela época, 

que ele guardava os cérebros. Ele falava assim: “que queres esses infelizes que 

vêm bater na minha porta a meia-noite quando na realidade eu estou preservando 

os cérebros deles para a prosperidade”. Quando vi que ele tinha o mesmo sonho 

que eu tinha, falei: “ah, isso é coisa da minha cabeça!” E então, fizemos a tese, a 

tese foi aprovada, ficou uma tese muito bonita. Nós publicamos e passou isso. 

Nessa época, eu já comecei a me interessar pela cirurgia fetal e pela parte da 

pediátrica e o meu professor ficou meio triste, porque eu queria sair da vascular. 

Então, fiz o doutorado já estudando cirurgia fetal. 

Esse interesse começou assim: quando eu era residente, tinha um professor 

chamado Flávio Settanni que disputava com meu professor, porque também queria 

virar o titular. E como eu sempre ajudei muito meu chefe por aquela facilidade que 

eu contei de chegar às sete da manhã no hospital – falavam que eu era o peixe do 

Braga e tal –, esse outro professor não gostava de mim. E ele que cuidava das 

crianças, ele era o responsável por isso e quando eu falei que eu ia fazer 

Neurocirurgia Pediátrica, os caras disseram: “você está louco! Você está louco de 

fazer Neurocirurgia Pediátrica, porque o Flávio Settanni que é o responsável, você 

acha que ele vai te dar alguma chance?”. Eu não liguei, falei:” ah, mas não vou 

deixar ninguém impedir o que eu quero fazer. Eu gosto de criança, eu vou fazer 

Neurocirurgia Pediátrica, ele estando aqui ou não!” Junto com isso, a Obstetrícia, o 

professor Camano, que era muito amigo do professor Braga, nos convidou para 

fazer uma reunião, porque eles estavam começando a ver essa parte de cirurgia 

fetal. E lá fomos nós, eu, Flavio Settanni, outras pessoas e o Flavio Settanni falou: 

“Óh, nós não vamos fazer nada de cirurgia fetal. Nós não vamos fazer, porque eles 
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vão começar a nos chamar de madrugada para entrar em cesariana, não sei que... 

Nós não vamos fazer!” e pensei: “tá bom!”. No dia seguinte, o professor Braga falou: 

“como é que foi a reunião?” e eu contei: “ah, o professor Settanni falou que não vai 

fazer nada”. Aí o Braga falou assim: “Óh, faz uma coisa: você fica o responsável 

pela cirurgia fetal. Esquece o Settanni”. 

Eu era residente ainda, acho que eu era ‘R3’. E aí, a partir do ‘R3’, eu passei 

a ir a todas as reuniões da Medicina Fetal, até chegar o ponto de uma criança que 

tinha uma hidrocefalia grande e nós tínhamos que puncioná-la. Nós fizemos a 

primeira punção da cabeça do feto, através do útero da mãe, guiado por Ultrassom, 

junto com a professora Magda, da Obstetrícia. Ultrassom, na época, não era tão 

bom. Isso foi em 1988, que nós começamos com a primeira cirurgia fetal. A partir 

daí, nós fomos vendo esses casos, fomos nos aprimorando, nos aprimorando, 

começamos a pôr algumas válvulas no cérebro dos fetinhos. Começamos a 

acompanhar essas hidrocefalias e como eu ia falando, a nossa tese de doutorado foi 

sobre isso. Nós até ganhamos um prêmio da Academia, da Sociedade do Rio de 

Janeiro e esse prêmio foi uma viagem para a Alemanha. 

Então, nós começamos a nos interessar bastante pela cirurgia fetal. Na 

França, nós vimos alguma coisa, embora lá eles não operassem. O professor Moron 

da Obstetrícia também tinha ido para a Inglaterra para começar a fazer a cirurgia 

fetal e, quando eu voltei da França, junto com Moron, nós começamos a fazer isso. 

Nós abríamos o útero, tirávamos o bebê, operávamos e púnhamos de volta, 

até que os americanos resolveram fazer um estudo cooperativo – que chama 

Mommies –, para ver se o resultado disso era bom. Eles provaram que era bom e 

hoje, nós temos feitas mais de quinhentas cirurgias fetais. E nós estamos contentes 

com isso. Só de mielomeningocele são mais de duzentas cirurgias que nós fizemos, 

tratando a mielomeningocele. 

Mas, uma coisa muito importante era que eu queria ir para fora, eu queria ir 

fazer Neurocirurgia fora. 

Naquela época, tinham dois grandes centros de serviços. Tinha o serviço do 

professor Choux em Marselha, na França e tinha o Sick Children, em Toronto, que 

era do professor Hoffmann, no Canadá. Eu mandei carta para os dois. O pessoal do 

Canadá, eles responderam imediatamente, pedindo duzentos exames: Raio X, 

exame de tuberculose, tudo o mais. E o professor Choux não deu resposta 

nenhuma. Aí, preparei todos esses pedidos lá para o Sick Children, mandei e não 
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vinha a resposta nem do Sick Children, nem do professor Choux.  Então, eu escrevi 

de novo para o professor Choux, falei: “olha, estou escrevendo de novo” e ele 

respondeu: “ah, não, eu recebi sua carta, mas esqueci de responder. Vem quando 

você quiser!”. E falei: “tá bom! eu estou indo então em setembro” (era de 1990). 

Quando eu pus a carta no Correio, chegou a carta do Sick Children, que tinha sido 

extraviada, dizendo também: “pode vir quando você quiser, ficar o tempo que você 

quiser”. Eu conto rindo, mas como foi quando o Collor prendeu o dinheiro de todo 

mundo, eu dei a desculpa que eu estava sem dinheiro e eu fui para o serviço do 

Choux. Foi uma coisa muito boa. Fiz Neurocirurgia Pediátrica em Marselha, com o 

professor Choux e ele me ensinou muito, lição de vida, não só a parte 

neurocirúrgica, mas me ensinou a apreciar uma boa comida francesa, apreciar um 

bom vinho francês e eu fiquei muito amigo do professor Choux, até hoje. Então, toda 

semana, a cada quinze dias, eu sempre jantava com ele. Foi uma época 

maravilhosa na França! 

Fiz muito trabalho, fui para o primeiro Congresso Internacional, que foi na 

Coréia e eu falei para o professor Choux: “eu vou para Coréia e volto”, ele disse: 

“você está louco, vai para Coreia e fica uns quinze dias, lá é maravilhoso!” E aí, fui 

para a Coréia, fiquei uns quinze dias, fiz muita amizade lá. E desde que nós 

voltamos, todo ano a gente vai para esse Congresso Internacional, da Sociedade 

Internacional de Neurocirurgia Pediátrica. A gente tem vários amigos internacionais 

que acabam dando uma grande abertura aí fora, nesses congressos. 

Antes de ir para a França, nós já fazíamos o ambulatório de Neurocirurgia 

Pediátrica. E não existia o grupo de Oncologia, ou seja, eles já estavam no hospital, 

o Dr. Petrilli, a Drª. Nasjla, mas nós só tínhamos um quarto para a Oncologia na 

Pediatria do nono andar. Então, não dava! 

Eu lembro muito bem que depois eles foram para uma casinha, aumentaram 

um pouco mais, não sei exatamente a data disso, 1987, 1988 por aí, e a Dr. Nasjla 

começou a ter mais pacientes. Então, quando eu fazia ambulatório de quarta-feira, 

chegava ao meio-dia, a Drª. Nasjla vinha com todos os pacientes para discutirmos. 

Eu conto isso rindo, porque eu falava: “ah, está chegando a galinha com os 

pintinhos”. A gente tinha que ver outros doentes também, com hidrocefalia, outras 

coisas e ela chegava lá, com dez, doze casos oncológicos. A gente parava todo o 

ambulatório. Discutia os casos dela, depois continuávamos, mas a gente estava 

vendo que ia precisar realmente de termos um centro maior para fazer isso. O 
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Petrilli, então, teve a ideia de fazer o IOP. Juntaram as duas casas, foram 

construindo e no princípio eles não tinham ideia de pôr um centro cirúrgico. 

Mas, eu falei: “Óh, se nós não tivermos um centro cirúrgico, não vai dar jeito. 

O Hospital São Paulo não consegue operar todos esses casos, não dá para a gente 

fazer”. E aí, criamos um centro cirúrgico. Eu lembro a primeira vez que nós fomos 

operar, não tínhamos todo o material que nós queríamos, eu tive que arrumar 

material meu, levar para começar a cirurgia. A gente até tinha medo de ter que pôr 

em alguma posição especial porque não tinha..., mas, pouco a pouco nós fomos 

conseguindo material para ir levando para lá, doação de um fixador de cabeça, 

depois ganhamos um aspirador ultrassônico, de um pessoal agrícola da Suíça. 

Foram sempre coisas assim muito marcantes. Eles vieram da Suíça para nos 

entregar o aparelho e não falavam inglês, mas eles falavam francês e eu já falava 

francês, então consegui conversar com esses agricultores em francês. Eles ficaram 

muito contentes. 

Sempre, através de doações, nós fomos conseguindo as coisas para o IOP, a 

partir de uma sala, onde a gente tinha um dia para fazer as cirurgias, nas terças-

feiras. Depois nós passamos para dois dias, na terça e na sexta-feira e aí, começou 

a aumentar bastante o volume de pacientes. 

Acho que nós começamos a operar no IOP em 1999. Falei para a Nasjla: 

“vamos deixar 2000, que ficou redondo”, mas foi no finalzinho de noventa e nove 

que nós começamos a operar lá no IOP. E continuamos até hoje operando lá. Era 

uma sala boa, a gente tinha tudo, microscópio Zeiss... A gente sempre prezou para 

ter tudo. Por exemplo, quando nós fomos comprar nosso microscópio, ele custava 

uma fortuna, pois nós queríamos um microscópio bom, não um top, mas um Zeiss, 

com iluminação boa e nós conseguimos uma doação do Rotary de Cingapura. Na 

verdade, o Rotary da Alemanha conseguiu cinquenta por cento de desconto da 

Zeiss, aí Cingapura pagou todo o transporte, então o microscópio saiu da Alemanha, 

foi para Cingapura e veio para cá. Foi engraçado, mas é um microscópio que a 

gente tem até hoje, então a gente guarda isso sempre com muito carinho. 

E o movimento foi aumentando e nós fomos tendo os desafios de alguns 

tumores que até hoje a gente não consegue tratá-los. Um deles é o 

craniofaringioma, que você tira todo tumor, a criança faz distúrbio endocrinológico e 

ela vai precisar de reposição hormonal. Então, às vezes, eu via aqueles pacientinhos 

de sandália Havaiana, falava assim: “poxa vida, a gente tem que achar alguma coisa 
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melhor para tratá-los” e foi quando nós pensamos em injetar uma droga dentro do 

craniofaringioma, que é o interferon. Nós fomos ver se podia injetar interferon no 

cérebro, porque a gente usava uma droga que eu aprendi lá com o professor Choux, 

que chamava bleomicina, mas ela era muito tóxica. Se ela vazasse, ela mataria o 

paciente. Então, nós pensamos em usar o interferon, e aí numa noite, pensamos: 

“vamos usar isso de interferon, vamos, tal” ... e começamos. Passou pelo Comitê de 

Ética, porque são casos difíceis, foi aprovado, e nós começamos a usar o interferon. 

Hoje, nós podemos dizer que é uma substância que controla o tumor. Ele não 

cura, mas você consegue postergar o tratamento e nós já tratamos várias crianças 

com essa droga. No começo, quando nós apresentamos isso, todo mundo estava 

incrédulo e hoje o mundo inteiro está usando o interferon, vários centros, o Sick 

Children, vários centros no mundo estão usando o interferon. E nós já estávamos 

meio desacreditados, mas agora nós estamos novamente voltando com essas 

pesquisas. Nós conseguimos fazer cultura do craniofaringioma, tratar in vitro, depois 

tratar in vivo, então, isso é uma coisa que deu bastante prazer. Descobrirmos 

alguma coisa que o mundo está usando! 

Nesse momento, a gente também está estudando outra droga, que vem da 

saliva do carrapato. Foi descoberto pelo pessoal do Butantã e nós tentamos em 

outro tumor, que é um desafio: o ependimoma. Nós estamos usando essa droga nos 

ependimomas, também em experimentação, não em humanos ainda, porque a 

gente está esperando que a ANVISA aprove essa droga. É muito difícil aprovar em 

criança, eles vão aprovar em adulto provavelmente. E aí nós vamos começar a 

testá-la nos ependimomas, que é outro grande desafio. 

E o nosso terceiro desafio são os tumores de tronco cerebral! 

Os tumores de tronco são nossa paixão! A gente tem um número enorme de 

tumores de tronco. Ano passado nós fomos capa da Child Nervous System, com 

tumores de tronco e agora acabei de receber o telefonema de um professor, nós 

vamos ser capa de novo, mas agora da Neurosurgery, de outra revista. Nós estamos 

contentes com isso. Nós trabalhamos muito com tumor de tronco, que é um tumor 

difícil, pois ele está localizado em uma área bastante nobre, uma área que controla 

tudo e poucas pessoas operam os tumores de tronco. Como ele é muito comum, em 

criança de cinco a dez anos, então tinha muito tempo, muitos anos, desde que nós 

voltamos da França, que estávamos estudando e nos especializando no tumor de 

tronco. Hoje eu acho que a gente tem assim, no mundo, uma das maiores 
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casuísticas de tumores de tronco e experiência cirúrgica com relação a esse tipo de 

tumor. Então, eu falo rindo, mas hoje eu pego tumor de tronco mais facilmente do 

que tumor em qualquer outro lugar. Hoje nós gostamos muito do tronco cerebral. 

Uma das coisas que nos dá muito prazer é você conseguir estudar os seus 

problemas no laboratório e depois conseguir levar algo para os pacientes. E também 

da mesma maneira, pegar os problemas dos pacientes, levar para o laboratório e 

conseguir resolver esses problemas. Isto é o que nós chamamos de uma 

Neurocirurgia translacional e é fantástico! 

Então, nós temos no Instituto de Oncologia Pediátrica, o laboratório de 

biologia molecular e todos os nossos tumores, que nós tiramos, estão lá congelados. 

Muitos deles que nós estamos estudando, os ependimomas e os craniofaringiomas, 

por exemplo, nós fazemos culturas para ter essas células vivas, para nós podermos 

trabalhar. Ou seja, essa é uma parte que a gente, quando sobra mais tempo, se 

dedica também, que é a área de pesquisa, para ver se a gente consegue dar melhor 

tratamento para os pacientes. 

Aí, um belo dia o professor Petrilli me ligou, falou: “Sérgio, tem um marinheiro 

que quer assistir uma cirurgia e ninguém quer deixá-lo assistir a cirurgia. Você o 

deixa assistir? E eu respondi rindo: “ah, claro! Pode assistir o que quiser!”. 

Lá vem o marinheiro com uma máquina fotográfica enorme, assistir a uma 

cirurgia! Tirou um monte de fotografia, saiu antes de acabar o procedimento, foi falar 

com o Petrilli e doou um carrinho de anestesia para nós. No mês seguinte, ele ligou 

de novo, pois queria assistir outra cirurgia. Assistiu outra cirurgia, aí doou uma 

Autoclave. A terceira vez, é de rir muito, mas eu o deixei até olhar no microscópio! E 

aí ele nos deu um rack de vídeo com aparelho de endoscopia no valor de trinta mil 

euros. E um belo dia, ele nos convidou pra ir pular o carnaval no Rio de Janeiro. 

Eu falei para o Petrilli: “Petrilli, que história é essa de pular o carnaval no Rio 

de Janeiro?” Ele disse: “é, ele nos convidou! Vamos lá Sérgio”. Eu dou risada dessa 

história, mas respondi: “ah, então vamos!” Fui eu, minha esposa, o Petrilli, a esposa 

dele e eles tinham reservado hotel para nós no Caesar Park. 

Eu cheguei no Caesar e falei: “tem uma reserva aí para o Dr. Sérgio?” e me 

responderam: “Não, aqui não tem nada, não”. Fiquei intrigado: “Nossa, como não 

tem nada?”, a pessoa falou: “não, não tem reserva nenhuma... ah, talvez seja no 

clube, vai no vigésimo andar” E nós fomos lá. Chegamos e já fomos recebidos: “ah, 

Dr. Sérgio!!”, já tinha champanhe, caviar, não sei o que mais, reserva do nosso 
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quarto e um schedule de como ia ser o passeio no Rio de Janeiro e tal. E tinha um 

churrasco na casa de um amigo do Christian – esse rapaz que nos doou tantas 

coisas chama-se Christian, ele é norueguês – onde nós íamos experimentar a 

fantasia, ensaiar o samba, como dançar o samba, tal. E eu estava conversando com 

um senhor norueguês também, um velhinho, que era amigo do pai do Christian. Ele 

falou: “Óh, está vendo Dr. Sérgio, aquele bando de marinheiro ali? Se o satélite 

falhar, eles vão estar todos perdidos no mar. Eu não! Eu sei navegar pelas estrelas, 

pelo sol, aliás vou levar o senhor pescar lá na Noruega, pescar bacalhau, nós vamos 

sair a noite para pescar bacalhau e nós não vamos nos perder, fique sossegado, 

não sei o que...” Então, aproveitei e falei para ele: “ah, nós também temos 

navegadores para o cérebro, mas isso custa uma fortuna...  isso não dá para nós 

comprarmos para o nosso instituto” e ele falou para mim assim: “mas o senhor quer 

isso?” e eu prontamente disse: “ah, claro que eu quero, isso iria ajudar muitas 

crianças...”. Ele respondeu: “ah, o Christian gosta muito do senhor, vamos comprar! 

O senhor faça o projeto. Nós temos um instituto que estuda as coisas do mar, 

mande para nós esse projeto”. E eu mandei o projeto. Passou um ano, não 

aconteceu nada, passou o segundo ano, nada. De repente, chegou um e-mail 

perguntando quem ia cuidar do material e eu mandei meu currículo (eles queriam o 

currículo de quem ia cuidar do material). Eu mandei e eles falaram: “está bem, está 

aprovado! Pode comprar!” 

Nós rapidamente chamamos a empresa, eles fizeram um orçamento, que 

ficava em dois e meio milhões de dólares. Era uma Ressonância Magnética 

Intraoperatória, que ia ser colocada no primeiro subsolo, pois era uma máquina 

bastante pesada, que nós tínhamos que pôr ali, porque a estrutura do prédio não 

suportaria que fosse no centro cirúrgico do quinto andar. Então, por conta disso, nós 

tínhamos que fazer um novo centro cirúrgico e a ANVISA não aprovou. Aí o Petrilli 

falou: “Sérgio acabou o projeto, porque não dá para nós fazermos o centro 

cirúrgico”. Bem nesse momento, eu descobri que tinha uma menor! Uma 

Ressonância Magnética diferente, que era mais leve e que talvez nós pudéssemos 

usar. 

Eu peguei o avião imediatamente, fui para Espanha ver onde que eles tinham 

essa máquina. Lá eles fizeram uma cirurgia de tumor de tronco para eu ver como 

era essa máquina e eu fiquei encantado. Quando os vendedores souberam que eu 

estava indo pra lá, eles foram atrás e aí eu perguntei quanto custava, eles falaram 
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que era dois milhões de dólares. Eu respondi: “infelizmente eu não tenho esse 

dinheiro. Eu tenho um milhão e meio e se vocês quiserem nós podemos comprar por 

um milhão e meio de dólares”. Eles pensaram e falaram: “ah, vai ser a primeira na 

América Latina, não sei o que... está bem, vamos vender por um milhão e meio de 

dólares!”. E aí, sobrou um milhão de dólares para eu fazer o centro cirúrgico, blindar 

a sala, tudo. E deu certo! 

Hoje, nós temos uma sala cirúrgica todinha equipada, com o microscópio de 

última geração, aspirador ultrassônico, endoscópio, rack de vídeo, o monitor óptico, 

monitor magnético, Ressonância Magnética Intraoperatória. Então, hoje nós temos, 

assim, tudo, pra dar um excelente tratamento! Hoje o meu centro cirúrgico é mais 

sofisticado do que qualquer centro cirúrgico do Brasil. Por isso, hoje nós 

conseguimos dar, quer dizer, contribuir para aquela filosofia que é a do Instituto de 

Oncologia Pediátrica, de dar para o paciente sem recurso, as mesmas condições 

que um paciente com dinheiro possa ter, de se curar do câncer. Então, o IOP para 

nós, é mais que um hospital, a gente viu aquilo crescer, a gente está lá há muitos 

anos, a gente tem muito prazer em trabalhar lá dentro e esperamos, claro, continuar 

trabalhando lá muito tempo, até nós nos aposentarmos! Eu falo rindo, mas é isso 

mesmo: continuar fazendo pesquisa e vendo o hospital crescer! 

Nós ganhamos aquele terreno do lado, da Marta Suplicy. Aliás, não 

ganhamos, foi uma doação de noventa e nove anos de uso do terreno e 

provavelmente o nosso próximo passo vai ser construir um hospital grande, de 

dezesseis andares. Isso está previsto, com vários centros cirúrgicos, todo equipado, 

com Ressonância Magnética, tudo mesmo e logo, logo acho que a gente vai ‘tocar’ 

esse projeto junto com o Sérgio. O cabeça é o Sérgio, ele que faz tudo isso, a gente 

só dá todo o suporte neurocirúrgico. Eu dou risada, mas é isso que eu posso... que 

nós podemos fazer! 

Outro fato bastante curioso que aconteceu, é que fui convidado a dar uma 

aula no Einstein e pediram para fosse uma aula sobre envelhecimento. Eu dei 

risada: “eu faço neurocirurgia em criança. Como eu vou dar uma aula sobre 

envelhecimento?”, mas insistiram: “não, suas aulas são boas, vem aqui dar uma 

aula para a gente.” E eu fui: “está bom, então vou falar de envelhecimento do feto! O 

que acontece quando você opera ele no comecinho e quando você opera ele 

tardiamente”. Dei essa aula e nesse momento chegou uma bióloga e me perguntou: 

“nossa, por que essa cicatriz é tão boa assim?” e eu respondi: “ah, não sei, você que 
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tem que me explicar. Deve ter alguma coisa no líquido amniótico que possa 

melhorar a cicatriz, não é?!” E aí ela veio para a Universidade, ela hoje está com a 

gente e estuda o que tem nesse líquido amniótico. Nós achamos muitas células 

tronco nele. Tem muito mais células tronco no líquido amniótico do que no cordão 

umbilical. 

Então, a consequência disso é que hoje nós fazemos pesquisas com células-

tronco, nós estamos estudando as células-tronco dos tumores e nós estamos 

estudando as células tronco do líquido amniótico e parece que essas células do 

líquido amniótico têm um poder regenerativo muito grande. Nós produzimos 

isquemia nos animais e injetamos a célula tronco no sangue. Essa célula-tronco 

migra para a área lesada e parece que faz uma reparação. Isso parece que é uma 

coisa bastante boa. Então, é uma outra pesquisa e que nós queremos também atuar 

com esse tipo de células-tronco, talvez para ver se conseguimos fazer alguma coisa 

reparativa. Eu conto rindo, mas são essas pesquisas, essas ideias que a gente tem. 

Outra coisa importante é que, por causa dessa proximidade com a Medicina 

Fetal, a gente recebe muitos tumores também diagnosticados dentro do útero e que 

a gente opera logo que o bebê nasce. Existe toda uma técnica especial para você 

operar um bebezinho. Tem que ser uma cirurgia rápida, quente. Não pode perder 

sangue porque ele tem muito pouco. Se você for ver, um adulto tem cinco litros de 

sangue e um bebezinho tem somente uma garrafinha de Coca-Cola. Eu falo rindo, 

mas essa é a quantidade de sangue que ele tem. Ou seja, tem toda uma 

particularidade de como fazer essa cirurgia e a gente opera bastante bebê. Tem 

muitos desses bebês que já se curaram, estão grandes hoje. E é mesmo todo um 

procedimento diferente de uma criança, de um adolescente, porque um bebezinho é 

totalmente diferente, a regeneração dele é muito melhor que de uma criança maior. 

Dá muito prazer operar bebê, eles se regeneram bem. Hoje mesmo, à tarde, eu vou 

operar um bebezinho. 

Então, dentro do ponto de vista de Oncologia, basicamente é isso que nós 

fazemos. Hoje nós frequentamos vários congressos internacionais e a gente já tem 

um certo respeito, as pessoas já nos respeitam em função disso. Hoje mesmo uma 

ex-aluna minha me ligou, que ela foi ao congresso da Finlândia e o nosso nome foi 

citado várias vezes. A gente tem sido muito citado também nos trabalhos científicos 

que as outras pessoas escrevem. Eu falo rindo, mas nós somos bastante citados por 

essas invenções que a gente tenta fazer para melhorar as crianças com os tumores. 
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A gente deve ter, aproximadamente, mais de dois mil casos já operados no 

IOP e esses pacientes já estão ficando velhos. A gente já tem paciente operado há 

vinte anos e que está bem. Eu brinco, mas isso significa que estamos ficando velhos 

também... 

Quando eu era mais jovem, um estudante, eu não aceitava o paciente chegar 

ao hospital e morrer. Eu acho que você tinha que ter tudo para conseguir curá-lo. 

Mas isso ainda acontece muito, ainda chega o câncer disseminado que você não 

consegue curar. Então, o câncer é um desafio. 

A Oncologia é um grande desafio! Eu acho que é o maior desafio, porque nós 

ainda não entendemos muito bem o câncer. Nós estamos com uma teoria, que eu 

brinco, que é a guerra tumoral. Eu acho que tem dois tumores juntos, um fica 

brigando com outro, quando ganha, ele desenvolve. A gente já teve vários e vários 

casos que explicam isso. Você tira um tumor benigno, daqui a pouco cresce um 

maligno, ou você cura o benigno, depois cresce o maligno. Cura o maligno, cresce o 

benigno. Nós já tivemos vários casos desses... 

Então, essa é uma teoria que já faz anos que a gente vem estudando e a 

gente talvez viva nesse combate dentro do nosso organismo. Quando um tipo de 

célula perde, o outro cresce. Essa é uma linha de pesquisa que a gente quer ter, 

mas o câncer ainda é um desafio! 

Por outro lado, a gente fica pensando se nós não estamos indo contra a 

natureza. Talvez o nosso código genético já esteja programado para aparecer 

aquele câncer e nós estamos indo contra a natureza. Você fica, às vezes, em um 

dilema, até que ponto vale a pena você tratar um câncer, só para curá-lo, se a 

qualidade de vida daquele paciente não é boa. Então, eu acho que o maior desafio 

nos dias de hoje é você curar o paciente, mas com qualidade de vida. 

Eu acho que isso tem que seguir junto. Curar o paciente, mas dar para ele 

uma qualidade de vida boa. Se ele não tiver uma qualidade de vida boa, acho que 

não justifica. Ou ele fica um vegetal que não tem nem noção do que está 

acontecendo. Qual vai ser a vantagem de eu curá-lo de um câncer, não é?! 

Então, eu acho que novas armas, novas ferramentas ainda têm que ser 

desenvolvidas para nós encararmos esse tipo de desafio. 

Mas, em termos de qualidade de vida, já melhorou muito. Por exemplo, 

antigamente, na época do Professor Pimenta, podia matar o paciente, porque tinha 

um tumor no cérebro, ou tinha uma doença cerebral. Hoje em dia, você já não aceita 
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mais isso. Hoje em dia você quer tirar o tumor e curar o paciente. Tirar o tumor e que 

ele continue com a mesma qualidade de vida que ele tinha antes. Esse é o grande 

objetivo. Sem dúvida alguma! Não adianta você curar alguém e esse paciente estar 

hemiplégico, ou não estar conseguindo fazer suas funções. 

Ontem mesmo, eu atendi uma paciente com tumor de tronco, que veio de 

Belém do Pará. Eu conto rindo, mas ela me traz caranguejo do Belém do Pará toda 

vez que ela vem. Ela trazia bombom de cupuaçu, mas acho aquilo muito doce, então 

agora ela traz carne de caranguejo, que eu adoro! E ela está absolutamente curada! 

Ela vem praticamente para tirar fotografia comigo. Ela vem lá do Belém do Pará me 

trazer caranguejo e tirar fotografia, porque já está há vários anos fora de tratamento. 

É um tumor que nós tiramos totalmente, ou seja, ela está curada! 

Então, isso é uma satisfação muito grande! E falando nisso, telefone tocando, 

deve ser a cirurgia de hoje que já vai começar!   

 

5.4 Paciente Gustavo 

 

Encontrei Gustavo com seus pais no dia em que realizaria uma consulta com 

suas médicas, após já saber sobre o término do tratamento. Por mais que estivesse 

com os pais, minha intenção era convidá-lo em primeiro lugar, mas estes se 

precipitaram e a conversa aconteceu primeiramente com eles. Em alguma medida, 

também atribuí isso à timidez do menino.  Enquanto conversava com o casal, 

Gustavo pareceu um pouco acuado e não me olhava. Repeti a ele o que havia 

acabado de falar com seus pais e, cabisbaixo, assente que sim (toparia conversar 

mais comigo em outro momento). 

Assim, após alguns reagendamentos, a entrevista acontece no início de 

fevereiro, nas dependências do hospital.  

Seu jeito bastante inibido fazia-me pensar, muitas vezes antes da entrevista, 

como eu a conduziria. Com sua mãe na sala? Com algum recurso lúdico? 

Após muito matutar, cheguei à conclusão que algo se processaria no encontro 

e então, resolvi deixar tudo a cargo da espontaneidade (mas munida de papel e lápis 

de cor!). Quando chegamos ao local que eu havia escolhido para a entrevista, em 

um ambiente mais isolado do hospital, mãe e filho entraram juntos na sala e não 

interferi. Novamente, apresentei meus objetivos, dirigindo-me a Gustavo e 
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explicando à mãe que começaríamos com o relato dele. Ela logo pareceu entender, 

pois quase não interferiu na narrativa, deixando-o falar livremente. O mesmo não 

aconteceu quando ela passou a falar, pois Gustavo, já mais à vontade e prestando 

atenção à narrativa da mãe, complementou alguns fatos (que estão incorporados à 

narrativa dele). 

Sua fala é de ritmo bem lento, repetitivo, de poucas palavras e muitas 

interrupções no raciocínio, sendo que os quase trinta minutos que conversamos, 

geraram um relato de apenas três páginas. Por vezes, eu o ajudava, incentivando-o 

a continuar a frase, principalmente quando percebia que ele, esforçando-se, parecia 

querer encontrar palavras para se expressar. Por outros muitos momentos, respeitei 

seu ritmo e fiquei em silêncio, aguardando ansiosamente o desenrolar. Quando 

sugeri que ele fizesse um desenho enquanto conversava com a mãe e que dali 

poderíamos pensar em um livro, Gustavo mostrou-se imediatamente favorável e 

perguntei, então, o que mais poderia haver no livro de sua história. Neste momento, 

a conversa ganhou um pouco mais de fluidez. 

 

Aí, acabou! 

 

Eu nasci lá na França. Eu estudei muito lá! E estudei um pouco aqui. Lá na 

minha escola, eu estudava e também tinha comida. Almoço, essas coisas. Eles 

davam um monte de coisa, davam almoço e tinha janta, eles davam tudo. Eu fazia 

vários negócios, fazia um monte de coisa!  Aí eu vim para cá e eu estudei aqui 

também. 

Depois, eu vim para o Graacc fazer o tratamento, porque eu fiquei doente. Aí 

depois, deixa eu pensar... depois eu... como fala? Depois, eu acabei o tratamento, 

que é agora, acabei! 

Então, eu... como chama? Eu acabei o tratamento e eu... fui parar agora, mas 

eu voltei, eu voltei para o Graacc. Eu tive convulsão, essas coisas assim, eu tive, é 

eu tive, ah... um monte de coisa! 

Eu já tinha quase terminado o tratamento! Aí, eu tive essa convulsão, eu 

fiquei internado, bastante e eu..., depois eu saí. Eu tomei bastante remédio e eu 

fiquei... como chama? Fiquei lá, hum... eu terminei, mas eu fiquei lá um monte de 

tempo. Eu fiquei internado bastante. Bastante mesmo, fiquei um monte de dias! 
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Mas aí, eu saí, eu terminei. Fiz os exames, fui fazer os exames que era para 

acabar o tratamento. Aí, eu... como que chama? 

Comecei a... comecei não, aí eu acabei! 

Agora, eu vou parar!!! Agora não vou fazer mais! 

Eu vou embora, eu já terminei o tratamento. Já fiz todos os negócios que eu 

tinha que fazer, eu já me tratei. Já me tratei, já fiz um monte de coisa: me tratei, eu 

tomei remédio, eu fiquei internado também, da vez que eu cheguei. 

Eu cheguei, eu não sabia que ia internar. Aí logo no primeiro dia que eu 

cheguei, eu fiquei. A moça me pôs para internar, aí ela pôs um monte de remédio, 

para eu tomar. Isso foi antes de tudo, aí eu fiquei lá internado. Aí depois... depois 

caiu o cabelo... deixa eu pensar..., mas, agora está crescendo e... hum... ah, agora 

eu acabei! Não precisa ficar vindo aqui toda hora, assim, dá para ir e voltar. 

Não é mais tanto cansativo de eu ir e voltar! 

Acabei, eu acabei e eu vou viajar. Vou para lá para a França e eu vou fazer 

um monte de coisa lá! Eu vou fazer várias coisas! 

Na escola que eu estudei, era uma escola que eu ficava quase, mas quase 

mesmo o dia inteiro. Eu ficava quase o dia inteiro e eles me davam um monte de 

coisa. Eu brincava, eu estudava, eu ficava... tinha umas três pessoas, que eles 

cuidavam de nós e quando eu ficava em aula, tinha hora do almoço, da janta, essas 

coisas, aí eles davam comida. Porque eu ficava o dia inteiro! É, eu ficava o dia 

inteiro, aí eu ficava, eu comia, eles davam comida, um monte de coisa mesmo. 

De vez em quando tinha um monte de coisa... quando minha mãe ia trabalhar, 

eu ficava mais um pouco. E só isso! 

Eu ia para casa à noite, aí eu tomava banho e dormia.                               

Então, então... Eu cheguei no Brasil, aí eu comecei a ter essas coisas assim, 

uns enjoos, essas coisas. Aí, minha mãe me levou no médico, quer dizer, trouxe no 

médico e o meu médico descobriu e eu vim para cá. Aí eu comecei o tratamento. Eu 

comecei, fizeram um monte de exames, aí eu fiquei internado, alguns dias. 

Aí, eu fiquei um monte de tempo e no primeiro dia que eu saí, eu estava bem, 

mas bem inchado! Aí eu comecei a... como chama? É, comecei a fazer ‘quimio’, a 

fazer ‘rádio’. Aí, eu acabei!! E estou aqui e agora eu acabei tudo! Na última consulta 

veio meu pai, minha mãe e eu. Aí a médica falou que...  acabou!!! 
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Não vou mais precisar ficar fazendo exame de sangue, furar. Não vai precisar 

mais. Eu não vou precisar fazer mais ‘quimio’ também. A ‘quimio’ me cansava, 

porque ficava muito sentado. Quase... quase não, o dia inteiro!  Eu ficava dormindo. 

Hoje, eu só tenho algumas coisas. Eu estou bem agora. Aí, eu descanso, 

depois eu vou, não sei... Ah, é só isso... 

Se fosse um livro, acho que podia ser mostrando eu fazendo alguma coisa. 

Eu aqui na médica, eu ficava lá tomando ‘quimio’, hum... a ‘rádio’, eu fiz ‘rádio’, eu fiz 

também, os exames, tem um que chama líquor (por aqui nas costas), e um monte de 

coisa assim, exame de sangue.... bastante coisa... e podia ser também mostrando 

eu acabando o tratamento. Eu ficando alegre. 

Quando acabava a ‘quimio’ cedo, eu brincava na Brinquedoteca. 

Eu ficava, todo mundo ficava brincando, eu ficava brincando bastante, de vez 

em quando, quando eu ficava em casa – que eu acabei meu tratamento –, aí eu 

podia, vamos ver... ah, aí eu brincava.... eu brincava com meu irmão, eu fazia um 

monte de coisa, eu dormia, eu dormia bastante! Mas eu ficava, de vez em quando, 

bastante acordado. 

Eu não brincava com meu irmão, eu brinco, né?! Eu brinco até hoje. Ele tem 

um ano.  Aí, era só isso! 

Então, não foi tão ruim assim. Nós viemos e fizemos o tratamento e acabou e 

meu irmão nasceu e nós vamos embora agora!     

Mas, por enquanto que eu estou aqui, eu saí, para cá, eu brinquei com meu 

primo. Porque, onde eu moro é na minha avó (agora vendeu tudo para ir viajar), mas 

eu moro lá. 

E eu brinco com meu primo, ele mora em cima. Minha avó mora embaixo e 

meu tio mora em cima. Eu fiz um monte de coisa! Eu brinquei de bastante coisa, eu 

joguei, videogame! Eu brinquei também de jogar bola, fiz um monte de coisa 

mesmo! Eu fiquei praticamente o dia inteiro na casa dele! Aí depois eu fui para a rua, 

eu fique até a noite lá, na rua. Depois eu dormi, acordei e eu vim para cá! 

Aí acabou! 

 

5.5 Ana, mãe do paciente Gustavo  

 

Convidei Ana juntamente ao filho para participarem da entrevista e notei que 

como seu esposo também estava presente, era ele quem mais falava. Nesses 
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momentos, Ana me olhava e, por vezes, sorria. Após ouvir meus objetivos, sugeriu 

que conversássemos naquela mesma hora. 

Percebi aí, o quanto estava disponível para as conversas que teríamos e 

durante o processo, percebi também o quanto queria comunicar o que vinha 

vivendo, de uma maneira bastante aberta. Em alguns momentos de sua narrativa, 

parecia querer transmitir recados para quem viesse atravessar a mesma 

experiência.  

Assim, após a entrevista do filho, Ana, que já estava na sala em que 

entrevistei Gustavo, é convidada a falar. Relata serenamente sua história, em uma 

cadenciada narrativa, de aproximadamente quarenta minutos, que gerou este 

documento de onze páginas. 

 

Quando você está passando por aquela luta, é uma luta mesmo! Cada 

dia você mata um leão! 

 

Vou começar por quando eu cheguei aqui, quando chegamos, que foi em 

2013. Estávamos bem na França e chegou uma hora que falaram que o Brasil 

estava bem também, tinha melhorado muito. Eu conto rindo, pois lá fora o pessoal 

fazia bastante publicidade. A gente se interessou, se empolgou mesmo e veio para 

cá, para ficar perto da família. 

Lá eu tenho meu irmão, só que eu queria vir para cá, para estar mais perto da 

minha mãe. Daí, a gente veio! Deixamos tudo para lá e voltamos para cá! 

E aqui, como minha mãe já falou: a gente teve duas vitórias aqui no Brasil! A 

cura do Gustavo, graças a Deus que ele está bem, e teve um presente que foi o 

irmão dele! As outras partes não foram muito legais não... 

Eu nasci no Paraná. Eu falo que eu já nasci viajando. Eu dou risada, mas é 

como já falei para a minha mãe: é por isso que eu gosto de viajar! 

Quando eu era bebê, eu vim para São Paulo. Depois, quando eu estava um 

pouco maior, com onze anos, fui para o Paraná de novo. Não deu certo lá, meus 

pais resolveram voltar para cá, para São Paulo, e quando chegou aqui em São 

Paulo, meus pais se separaram. Minha mãe separou do meu pai, aliás. Aí, a gente 

foi morar em Embu das Artes, que é interior de São Paulo. Eu morei lá dez anos, 

dos dez, onze anos de idade, até vinte anos. Foi onde conheci meu marido. Quer 

dizer, não foi nem em Embu que o conheci, conheci em Moema. Aqui, no bairro de 
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Moema, ao lado do Ibirapuera, aqui pertinho. Depois, eu fui morar com ele lá em 

Suzano. Depois de Suzano, fui para Portugal. Que história! 

Depois de Portugal é que fomos para a França. Fomos para trabalhar. Depois 

eu tive que voltar novamente para Portugal para colocar a documentação em dia. 

Quando a documentação estava em dia, a gente voltou para França e atualmente, 

voltei para cá. 

Fora do Brasil, a gente morou dez anos ao todo. A gente veio para cá, só que 

como teve esse problema, não deu certo. Não nos acostumamos aqui, foi quando 

aconteceu tudo isso. 

A gente viu a situação do país, que está meio difícil. A gente fez várias coisas 

já, meu marido fez muitas coisas para tentar ficar aqui. Tentamos três anos, 

bastante tempo. Deu para saber se íamos ficar ou não. Mas, logo quando eu 

cheguei aqui, eu já percebi que não ia dar para ficar. 

Quando a gente chegou, qual era nosso objetivo? Nosso objetivo era ficar 

aqui em São Paulo um tempo. Eu não queria morar aqui em São Paulo, eu queria 

ficar só um tempo aqui, mas meu marido começou a ficar mais fixo no trabalho, ele 

já chegou e comprou um caminhão para trabalhar, então fomos ficando. 

E depois eu comecei a fazer faculdade, mas íamos morar em outra cidade 

mais calma que São Paulo, porque aqui é bem agitado. Mas, tudo bem, eu comecei 

a estudar, ele começou a trabalhar. Bem, logo em seguida dele, eu comecei a 

trabalhar também. Nesse período, que eu estava estudando, tirei minha carta de 

motorista, que eu não tinha. Estava estudando há seis meses e, nesse período, eu 

engravidei! 

Eu estava grávida do Adrian, só que mesmo assim, eu terminei o semestre da 

faculdade. Pedagogia. Estava gostando bastante de fazer o curso! Fazia lá na 

Faculdade Sumaré, no bairro do Tatuapé. É muito boa a faculdade, bem legal! 

Eu fiz lá esse semestre, só que como eu engravidei, não dava para continuar, 

não tinha como mesmo. Tinha que sair do trabalho, pois eu ainda estava 

trabalhando e aí, logo em seguida, quando o bebê estava com três meses, mais ou 

menos, o Gustavo começou a ficar doente. 

Às vezes, eu saia com o bebê praticamente recém-nascido e ia para os 

hospitais! Ele ia junto porque eu estava amamentando. E eu preocupada, porque o 

tempo passava, o Gustavo só estava emagrecendo! 
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Primeiro ele começou com um pouco de dor na barriga, que foi aumentando, 

foi tendo enjoo, depois foi tendo vômito, bastante vômito! Tinha reclamado que na 

escola tudo que comia, vomitava. Eu o vi emagrecendo, porque ele sempre foi mais 

fortinho, aí eu fiquei preocupada! 

Quando a gente chegou aqui, a gente foi no médico, eu o levava no posto 

perto de casa. A médica pediu vários exames, só que não vinha nada! Não sabia 

nada, aí eu levei no hospital Vila Alpina, na zona leste. Levei uma vez, a médica 

falou que era sinusite. Voltei para casa, fiz tratamento, mas não era sinusite. Aí voltei 

de novo, outra vez, ela falou que não era nada, fez só uns exames. Então, na última 

vez que eu fui, fiquei com a pulga atrás da orelha, porque a médica falou assim... 

nem foi uma médica brasileira, ela era infectologista, era uma médica, dessas de 

outro país, lá de Cuba, acho que era de Cuba. Então, ela falou assim: “mãe, esses 

sintomas que seu filho está sentindo, são sintomas de criança que tem tumor na 

cabeça! Mas, olha para ele, ele é hiper saudável, está lindo! Seu filho está bem, não 

tem isso!” 

Só que ela não fez exames, nada. Depois daquele dia eu fiquei com isso, mas 

você não quer aceitar! Você não quer admitir que esteja com esse problema! Mas, 

eu comecei a ficar preocupada, porque ele não melhorava. 

Aí, o que eu fiz?! Eu não voltei mais na Vila Alpina, eu procurei outro hospital. 

Um dia, eu estava sozinha em casa, meu marido tinha ido trabalhar e o Gustavo 

passou bem mal. Foi um domingo, estava chovendo muito! Não tinha como eu levar 

ele no hospital, aí eu liguei em um hospital perto de casa, em São Mateus e 

conversei com a enfermeira. Lembro que ela falou: “se você quiser trazer ele aqui, a 

gente examina, você pode trazer, mas porque você não procura hospitais 

especializados em criança, hospital infantil?”. Aí ela me falou do hospital Cândido 

Fontoura. Eu peguei, vi direitinho o endereço, pesquisei e levei o Gustavo lá! 

No primeiro dia que eu levei, o médico falou: “ele está com uma virose”. Eu fiz 

tratamento, tudo, ele ficou bom! Quando tomava medicação, ele ficava bom, mas 

quando parava a medicação, voltava tudo, tudo de novo! Aí, eu voltei de novo no 

hospital e pedi pelo amor de Deus para ele! Falei para mim mesma: “vou levar todos 

os exames que ele já tem”. Porque cada lugar que ele ia, ele fazia um exame, 

exame de sangue, tirou Raio X, todo lugar fazia exame! Então, eu reuni todos esses 

exames e fomos. Ele ficava o dia inteiro lá no hospital, chegava cedinho, saía só à 
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tarde e eu com ele e com o bebê junto, pois como falei, eu estava amamentando, 

tinha que levar junto! 

Quando chamaram o Gustavo, eu entrei e perguntei: “Dr., meu filho, nenhum 

médico fala o que ele teve, nenhum descobriu o que ele tem, porque não é normal 

uma criança perder peso, do jeito que ele está!”. 

Ele, então, olhou todos os exames! Eu mostrei para ele: “olha, todos os que 

eu já fiz!”. Ainda falei: “estou desesperada!”, foi bem essa palavra que usei, “não sei 

o que fazer”. Eu falei para ele: “Dr., eu estou de-ses-pe-ra-da!!! Eu não sei o que eu 

faço, eu não tenho convênio, não pago convênio médico, eu não sei mais o que eu 

faço!!!”. Então, ele falou: “está bem, vamos encaminhar para o pediatra”. Só que eu 

falei para ele que já tinha ido a vários e finalmente, ele disse: “Então, está bem, 

vamos encaminhar para a ‘neuro’!”. 

Tem o hospital e tem o ambulatório do lado. No mesmo dia – foi uma 

segunda-feira, no final de setembro, mais ou menos –, eu peguei e fui lá, na mesma 

hora, na mesma hora! 

Eles marcaram encaixe para ele, na ‘neuro’ e no pediatra. Só que pediatra 

não precisou, foi direto para a ‘neuro’. A gente foi na segunda e já na quarta-feira ele 

passou na médica. 

Nesse dia que ele foi, ele já estava bem ruim. De um dia para o outro! Foi 

assim: eu fui na segunda, na terça ele foi para a escola. Quando eu fui buscar o 

Gustavo na minha mãe (ele estava brincando com meu sobrinho), eu me assustei, 

falei: “nossa!”. Quando eu fui pegar ele, nossa, eu fiquei assim... ele já estava 

andando como se estivesse totalmente bêbado! Foi então que eu levei na médica no 

outro dia. Nem dormi a noite! 

Acordei cedo e levei lá. Na hora que a médica viu o Gustavo, ela estava 

sentada, ela até deu um pulo da cadeira! Disse: “Vou internar agora!”. Foi a Drª. 

Virgínia, acho que é esse o nome dela, na hora ela mandou internar e já fez a 

Tomografia no mesmo dia. No outro dia, ele já veio para o Graacc. 

Ele veio para cá no dia dois de outubro de 2014. 

Ele já internou no dia dois e as médicas falaram as coisas que eu precisava 

escutar. Foi difícil para mim, porque minha cabeça ficou ‘desse tamanho’, assim, 

enorme! Parecia que estava flutuando, nem parecia que estava acordada. Parecia 

que estava tendo um pesadelo! 

Fiquei assim, desse jeito! 
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Veio a psicóloga, conversou comigo. Vieram as médicas conversar comigo, 

fomos muito bem atendidos, foi muito legal mesmo. Elas falaram para eu não me 

preocupar, que ele estava indo para um hospital de primeiro mundo, que aqui ia ser 

muito bem atendido. Conversaram bastante! Ela deixou de fazer um trabalho, ela 

não ia trabalhar no hospital naquele dia e foi lá só para conversar comigo! Porque na 

quarta ele fez a consulta, na quinta ele já ficou internado. Ela soube que ele ia 

internar e falou comigo. 

Depois que ele veio para cá, foi muito, muito, muito legal mesmo! 

Então, no dia dois de outubro, ele veio para cá, internou e no dia dez, ele já 

fez a cirurgia. Depois ele pegou infecção aqui, por causa da cirurgia e voltou para o 

hospital. Ficou quase dois meses internado. Depois que acabou esse momento da 

cirurgia, começou a fazer a ‘rádio’. Depois que acabou a ‘rádio’, tem uma pausa de 

um mês, colocou o Port e começou a ‘quimio’. 

Ele já começou as duas de uma vez! Fazia a ‘quimio’ oral e fazia a ‘rádio’ ao 

mesmo tempo. Uma vez por semana, parece, era a ‘quimio’ injetável e as outras 

eram orais e mais a ‘rádio’! Bastante coisa! Ele perdeu bastante peso, ainda mais 

peso do que já tinha perdido! Porque quando ele ficou internado, ele inchou um 

pouquinho, por causa do corticoide, mas depois perdeu peso. E ele internou duas 

vezes... 

É uma luta muito grande, não é fácil! Mas, tem que ter fé e coragem para dar 

certo! 

Como eu sempre falava para ele, desde o começo: “você já venceu, você já 

está bem!!!”. Sempre incentivei bastante nessa parte. 

A gente teve bastante apoio também aqui no hospital, apoio psicológico, 

apoio em todos os sentidos! Isso ajudou bastante também! Porque, no começo, a 

gente fica meio perdido. Você não sabe o que está acontecendo, não sabe como vai 

ser. 

Eu, no começo, ficava meio perdida, meio perdida mesmo, a gente fica 

pensando assim: como que vai ser, o que vai acontecer. A gente fica assim mesmo, 

é normal! 

A gente ainda é daqui de São Paulo, é menos complicado. Quem é de fora, 

fica mais perdido ainda. Porque fica longe da família. Eu, pelo menos, tive minha 

mãe que me ajudou muito, porque eu tinha o bebê. Eu tive que parar de amamentar. 

Porque, no começo, o Gustavo ficou bastante tempo internado. Nesses dois meses 
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que acabou ficando internado, eu tive que tirar o bebê do peito. Às vezes, eu ficava 

direto, porque meu esposo estava trabalhando na época. Ficava uma semana, 

quinze dias, ficava direto aqui! Só ia para casa para comer, tomava banho, trocava 

de roupa. 

Eu não conseguia ficar longe dele também! Falo rindo, mas eu chegava em 

casa, já falava para o pai: “Como que ele está? Será que ele está bem?”. Eu já tinha 

que voltar logo para cá! 

Minha mãe também vinha! Ela vinha e ficava com ele. Ela chegava de manhã, 

dez horas, ou meio dia, por exemplo, e às vezes, saía às oito horas da noite. Ficava 

com ele para eu ir em casa e a tarde eu voltava. Porque eu ficava preocupada! 

Depois, quando meu esposo diminuiu os trabalhos dele (porque ele viajava), aí ele 

ficava também, mas a maioria das vezes fui eu que fiquei! 

Quando chegamos, foi assim: ele entrou, fez a cirurgia. Depois da cirurgia, foi 

para casa, ficou um dia e meio em casa só. Aí começou a sair água da cicatriz, saia 

uma aguinha da coluna, que era o líquor. A médica explicou, até a enfermeira 

conversou comigo: o organismo dele estava acostumado a produzir mais líquor 

porque tinha o tumor. Quando tirou o tumor, o organismo não sabia e começou a 

produzir mais. Tentaram não colocar válvula. Mas, piorou bastante! 

Precisou, então, da válvula e depois de quatro dias que colocou, melhorou. 

Só que como ele pegou meningite, que é uma infecção hospitalar (a médica que 

falou), teve que ficar mais um mês tomando antibiótico. 

Nessa época, no comecinho, ele ficou até meio traumatizado, porque picaram 

muito. Ele não tinha Port ainda. Depois que ele saiu dessa internação, que ele ficou 

melhor, depois que ele fez a ‘rádio’ também, aí que ele colocou o Port. Colocou em 

fevereiro. Vai fazer um ano! 

Quando colocou o Port, foi mais tranquilo. Mas ele nunca reclamava! Ele não 

reclamava de ficar no hospital, nem de ficar internado ele reclamava! Nada! Porque, 

quando a médica liberou a gente para sair do quarto, às vezes, ele ia à 

Brinquedoteca, ele brincava. 

Eu pelo menos sinto isso, aqui no hospital, para mim, nem parecia hospital. 

Eu falo isso, parecia assim, como se fosse uma família. Você faz amizade, você tem 

um carinho pelas pessoas. Então, é como se fosse fazer parte da sua família, eu 

acho. Você tem aqui as médicas, todos. A gente vinha, não achava ruim se tinha 
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que vir para cá. A gente vinha e voltava. Dessa vez que ele ficou internado, a gente 

ficou aqui, mas só essa vez. 

Teve a última vez que ele ficou também, que ele teve a convulsão, por causa 

da ‘quimio’. A gente tomou um susto, ele ficou bem mal! Mas, depois melhorou, 

agora já está bem! 

Isso aconteceu porque na última ‘quimio’ dele, o sódio baixou e deu essa 

convulsão. Foi bem desesperador também! Porque foi assim: eu vim na segunda e 

meu marido veio na terça. Na segunda ele estava bem, até tirou foto com a 

professora e tudo. Aí, na terça-feira, na hora que estava indo embora, meu marido 

estava sempre se comunicando comigo: “estou chegando, estou em tal lugar”. E eu 

estava esperando, preparando almoço para eles. Aí uma hora meu marido ligou e 

falou assim: “então, ele está tendo uma convulsão!”. Nossa, fiquei em pânico em 

casa!!! Até o bebê começou a chorar, ele sentiu que eu fiquei nervosa! Eu fiquei 

desesperada! 

Depois meu marido contou como foi. Foi Deus mesmo! Na hora tinha um 

rapaz próximo, foi do lado do metrô Tamanduateí, ali do lado. Ele estava de roupa 

normal, com carro. Meu marido gritou: “socorre, socorre, socorre!!!”. Esse rapaz 

falou assim: “eu levo ele para o hospital, eu levo!”. Levaram para o Vila Alpina. Em 

quinze minutos estavam no hospital. Entrou com medicação e tudo, ele ficou bem. 

Meu marido me ligou e fui direto para o hospital para ver ele. Daqui a pouco, 

veio o rapaz, todo fardado. Era policial. Ele que socorreu o Gustavo. Ele já conhecia 

o caminho. De onde ele estava no metrô Tamanduateí, até o hospital, davam quinze 

minutos. Quinze minutos! Ele foi cortando todo o caminho! 

E já no hospital, o Gustavo foi recebendo a medicação rápido, não demorou 

muito, só que mesmo com medicação, ele tinha convulsão, porque era o sódio. O 

sódio estava baixo! 

Quando meu marido falou é o sódio, aí a enfermeira foi e fez o exame. 

Demorou um pouquinho para o exame ficar pronto, demorou duas horas. Então, 

entraram com a medicação e ele foi melhorando! Só que ele ficou ruim e a médica 

falou: “a gente não pode transferir para o Graacc, porque lá não tem vaga na UTI, 

está sem vaga e ele não está bem, não está estabilizado. Quando ele estiver 

estabilizado, a gente vai transferir para o Graacc. Mas agora, a gente vai induzir ele 

ao coma” – ficou em coma! –, “vai dar para ele ficar mais estabilizado, vamos dar 
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todas as medicações, vai ficar aqui na UTI e quando ele estiver bom, vamos 

transferir para o Graacc”. 

Quando foi na quarta à noite, transferiram. Na quinta-feira já tiraram os tubos, 

já foram diminuindo a medicação. Ele foi melhorando, depois foi para casa, foi de 

alta. 

Para ele, no começo, foi um pouco confuso, porque ele estava em pé com o 

pai dele no ponto de ônibus, esperando o ônibus e de repente ele desmaiou, não 

lembrou de mais nada. Quando ele acordou, falou: “o que eu estou fazendo aqui no 

hospital?” Ele acordou no hospital. Até ele lembrar, até passar e saber de tudo... 

agora que ele já está entendendo mais. Mas, no começo, quando teve que tomar a 

medicação, ele não entendia. 

Às vezes, ele chorava, porque achava que... ele pensava: “caramba, acabou 

e eu estou aqui?” Acho que é isso que ele pensava. Aí, ele chorava e chorava. 

Depois ele acabou entendendo. 

Agora ele está bem. Está ótimo! Normal. Eu estava até comentando com 

outras mães aqui, estava conversando. Ele aparentemente já está bem e quando 

crescer o cabelo e tudo, não vai parecer que ele fez tratamento, nem nada! Normal, 

uma criança normal! Não tem mais nada, graças a Deus! 

Ah e ele teve que usar sonda também! Foi bastante difícil para ele. As 

meninas da Nutrição têm até um vídeo dele falando da sonda. Eu falo rindo, porque 

é um vídeo para ele ajudar as outras crianças! Eu até tenho em casa, é que meu 

marido descarregou as coisas do meu telefone e passou para o computador. Mas, 

eu tenho o vídeo dele falando! Ele falou assim: “ai, é ruim, assim, a sonda, é bom 

porque você não precisa se preocupar em comer” – porque, às vezes, ele não queria 

comer –  “aí, com a sonda, você não precisa se preocupar em perder peso, ficar 

doente”. Por conta da alimentação. Foi assim que ele falou. 

Agora dou risada, mas foi difícil a parte da sonda. 

Ah, mas era necessário! 

Quando ele começou a perder peso, fiquei preocupada! Eu e meu marido 

decidimos que colocasse a sonda. Porque, por exemplo: ele não queria comer, às 

vezes comia, passava mal... pelo menos ele estando com a sonda, é um alimento 

que vai receber, que tem muitas vitaminas e é forte. E ele precisava ficar forte para 

receber medicação! 
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É meu ponto de vista. Então, eu achei melhor. Depois que eu vi que ele 

estava melhorando, da última vez que ele perdeu a sonda, falei: “ele está comendo, 

então dá para segurar!”. E não precisou mais pôr a sonda. Mas, no começo, como 

ele não estava comendo, eu optei, achei melhor e meu marido concordou. É uma 

segurança a mais para a criança. A criança está nutrida, precisa por causa da 

medicação, da imunidade baixa. 

Então, tudo isso, é importante! E para a gente ficar mais tranquilo também, 

porque eu ficava o dia inteiro, enfatizo, o dia inteiro oferecendo comida para ele. 

Desde manhã até a hora de dormir! Quer dizer, aquilo ali, você fica de hora em hora, 

você acaba estressando e cansa a criança. Aí também é ruim! 

Então, eu falei: “é melhor colocar a sonda!” Achei que seria melhor para a 

segurança dele. No começo foi mais difícil, porque perde a sonda, tem que voltar 

para o hospital. Mas tinha que colocar e teve uma época que ele já não achava ruim, 

nem quando ele perdia. Ele já deixava colocar, porque ele sabia que precisava. Ele 

não queria comer e o que ele comia era muito pouco, não era suficiente. Precisava e 

então, ele aceitou. 

Depois chegou uma hora que ele começou a comer já por si, começou a 

comer mais e não precisou mais da sonda. Tirou mesmo e não precisou mais pôr! E 

aí foi chegando o fim da ‘quimio’ e da ‘rádio’. 

A ‘rádio’ dele começou no final de novembro, na época das festas, em 2014 e 

terminou em treze de janeiro de 2015. Depois da ‘rádio’, esperamos um mês, que é 

o intervalo para fazer a ‘quimio’. 

Então, no geral, acho que o que a gente passa nesse tratamento, é uma lição 

de vida. Porque você aprende muita coisa. Você aprende a dar valor às coisas que 

você não dava antes. Você dá mais valor à vida. Você dá mais valor às pessoas, 

você vê as pessoas de maneira diferente do que via antes. Você vê com mais amor 

e respeito. Eu acho isso, minha opinião... Você dá valor à família, a tudo, ao ser 

humano. Você começa a ver as coisas de maneira diferente mesmo! Porque antes 

você passa por qualquer coisa simples, comum, do dia a dia, às vezes você 

reclama, não é!? Não tem motivo para reclamar, mas você reclama. E quando você 

passa por isso, que é uma doença, que é uma fase mais complicada, você fala: 

“nossa, aquilo que eu passei não era nada, comparado com o que eu passei agora!” 

Às vezes, é uma bobeira. Então, é isso que acho! 
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E o término é um alívio. Falo isso rindo, mas eu me senti mais leve até! 

Porque a gente fica preocupada, quando a criança está fazendo ‘quimio’, a gente 

fica preocupada, porque cai a imunidade. Eu, pelo menos, protegia o Gustavo de 

tudo. Não saía muito com ele, evitava muito de ir ao shopping de fim de semana, 

que tem bastante gente, não ia muito com ele na rua, não ia com ele para o parque, 

evitava. Cortei tudo, porque era mais para proteger ele. Quando eu ia no metrô, por 

exemplo, que tinha muita gente, levava o Gustavo de máscara. Até agora! Porque a 

médica falou que demora seis meses para recuperar bem mesmo. 

Então, eu deixo o Gustavo brincar – vai na casa da minha mãe, que agora a 

gente mora lá –, ele quer brincar com meu sobrinho, eu falo: “está bem, pode brincar 

em casa, na rua”, mas lá tem uma quadra e digo: “na quadra não!” Por quê?! Porque 

na quadra entra bicho, entra cachorro, tem areia, é mais sujo. Então, vamos esperar 

um pouquinho, recuperar mais. 

Eu converso com ele, ele entende. Por exemplo, está calor, tem piscina lá, 

não pode! Espera mais um pouco, recuperar mais. A médica falou três meses, mas 

espera seis para garantir. 

Então, quer dizer, todos esses cuidados são importantes. Na alimentação 

também: tomar cuidado na hora de preparar a alimentação. É um detalhe, mas que 

é importante! 

Aí foi isso, e eu vejo que é difícil. Esses processos são difíceis, mas passa e 

acaba! Até meu tio falava: “tudo passa! Vai passar e vai acabar”. É verdade! No 

começo, você vê que é difícil, parece que não vai acabar nunca! Parece..., mas 

depois você vê que passou, acabou e está tudo bem! 

Este tio trabalha aqui, ele fica sempre dentro de hospital. Ele trabalha como 

propagandista, essas pessoas de Laboratório que vão visitar os médicos, conversar 

com os médicos. Quer dizer, agora ele não está trabalhando, pois está 

desempregado, mas ele é dessa área. E ele falava: “isso é um processo. Vai passar, 

vai acabar. Você vai ver!” 

E é verdade! Até a Samara, que é minha psicóloga daqui do Graacc, falava. A 

Samara falava, desde o começo quando eu cheguei: “vai passar, vai acabar, vai ficar 

tudo bem” E é verdade mesmo! Quando você está passando por aquela luta, é uma 

luta mesmo! Cada dia você mata um leão! A gente fica torcendo logo para acabar, aí 

quando acaba, nossa! Você respira bem fundo! Dá um alívio! 
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É, dá um alívio mesmo, graças a Deus! Todo dia eu acordo, olho para ele, 

vejo que ele está melhor. É uma alegria muito grande, graças a Deus, porque cada 

dia é uma coisa diferente, todo dia! 

O cabelo, por exemplo, falei com meu esposo. Ele não tinha nem notado. 

Porque o do Gustavo caiu todo, sobrancelha, tudo. E agora começou a nascer a 

sobrancelha, começou a nascer os cílios. Até no corpo, não tinha os pelos e já 

nasceu tudo!  Eu o vejo mais bem arrumado. Tudo isso já é uma alegria! Então, todo 

dia agora é só agradecer, só agradecer! 

Tivemos um bom atendimento, Deus preparou o hospital! A gente veio parar 

aqui no Graacc, então quer dizer, a gente só tem a agradecer, mais nada, por tudo! 

Só coisas boas! Ele está bem, pelo bom atendimento que tive no hospital, a 

equipe toda foi boa, deu assistência. Então, a gente só tem a agradecer. Só! Mais 

nada! 

As médicas, enfermeiras, o pessoal da segurança, o pessoal da Escola 

Móvel, todos. A equipe em geral, Dr. Sérgio Petrilli, que ele trabalha há muito tempo, 

acho, ajudando as crianças... a Drª. Nasjla, todos! 

Então, acho que é muito importante esse trabalho! Tanto o trabalho médico, o 

trabalho psicológico. Porque trabalha com os dois, pois mexe com os dois, mexe 

com a saúde, que é o físico e o mental. Então, precisa dos dois! 

Quando eu ouvia que ia passar, eu sentia uma esperança! 

Por exemplo, tem uma menina que acabou o tratamento, ela não é daqui, ela 

chama Inaê. Ela é de Rondônia, acho. O filho dela chama Heitor. Logo que ele 

acabou o tratamento, o Gustavo também acabou, então, uma pessoa vai ajudando, 

dando incentivo para a outra. Porque vai passar! 

Eu falo com o Gustavo, sobre fazer um livro, é bom você ter uma história para 

contar para uma criança que está começando agora, porque a criança tem mais 

esperança, dá mais confiança, tanto para a mãe, como para a criança! 

Eu sempre falava para ele, eu sempre pensei, a gente tem sempre que 

pensar positivo e fazer as coisas certas, para dar certo! Ter fé e esperança que tudo 

vai dar certo! E lutar, porque até o Dr. Sérgio Petrilli falou um dia: “a gente não pode 

desistir, é difícil, não é fácil, mas a gente não pode desistir!”. Tem que lutar todo dia, 

todo dia, todo dia! 

Ainda mais quando tem que colocar sonda. É mais difícil ainda! Porque perdia 

a sonda, tinha que vir para cá, tinha que voltar para casa. Teve dia que até dormi 
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aqui no hospital, não tinha como voltar, porque às vezes, demorava. Já tinha que 

passar a sonda, aí já ficava. Direto... 

Para ele foi difícil, porque ele é criança. Ele não entende direito e os pais 

também, não sabem como vai ser, o que vai acontecer, como vão ficar. Eu mesma, 

quando cheguei, pensava: “vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem”, depois a gente 

fica perdido..., mas, tem o tratamento. Hoje em dia avançou muito! Foi o que a 

médica me falou, a Drª. Virgínia. Esqueci o sobrenome dela, mas ela é conhecida, 

ela falou assim: “Óh, hoje em dia a medicina está muito avançada, tem 

tratamento!”.  E aqui no Graacc, tem excelentes equipamentos, tudo isso ajuda você. 

E foi mesmo, ele está bem! Está contente! 

Mas então, é isso. Agora a gente vai para a França, começar tudo de novo, 

vai torcer para dar certo! 

Pelo menos a gente tentou aqui. Se estivéssemos lá e não tivéssemos 

tentado..., mas aí, o Gustavo ficou doente, veio a gravidez e a gente decidiu não 

voltar com ele antes de acabar o tratamento, só quando acabasse. Ou seja, 

continuamos aqui. 

Agora acabou tudo, deu tudo certo, graças a Deus! A gente vai voltar agora, 

vamos ver. Tomara que dê tudo certo! Para a gente ficar por lá. 

Ele gosta de lá. Depois que meu esposo comprou a passagem e ele tirou 

passaporte, mudou até o comportamento dele! 

Você vê o Gustavo falando que gosta da escola de lá, ele faz várias 

atividades! Já tinha os amiguinhos. Tem os daqui também, mas ele gosta muito de 

lá. 

Agora, graças a Deus, só tenho a agradecer. É isso que eu falo: “só 

agradecer, mais nada! Agradecer a Deus, agradecer ao hospital pelo bom 

atendimento, agradecer que o Gustavo está bem! Só tenho a agradecer! Agradecer! 

Porque fácil, não é! Mas a gente vence!”. 

Gustavo está bem, contente! Óh, você acordar de manhã e ver seu filho 

sorrindo, nossa! Não tem preço! 

Ele alegre, brincando, todo contente, não tem preço! 

 

 

 

 



145 

 

 

5.6 Paciente Gustavo Moraes 

          

Encontrei Gustavo com seu pais pelo hospital, enquanto aguardavam uma 

consulta médica. Prontamente eles disseram que já sabiam que eu os procuraria e 

que estariam à disposição para ajudar. Estavam animados em poder contribuir. 

Como não residem em São Paulo, após alguns acertos em relação à melhor 

data para a entrevista, nos encontramos em novembro de 2016, quando estariam de 

volta à SP. 

Gustavo é animado, agradável e simpático, expressou-se muito bem, de 

forma clara em uma narrativa contínua. Seu relato durou quase cinquenta minutos, 

que será apresentado nas próximas dez páginas. 

Embora eu já tivesse notícias de sua desenvoltura, a maneira como falava 

surpreendeu-me. Bastante engraçado, arrancou-me uma gargalhada em um 

determinado momento da narrativa. Quando entrevistei a mãe, entendi um pouco do 

porquê ele se expressava daquela maneira, com tamanha facilidade. Gustavo e a 

mãe são muito parecidos e a disponibilidade em querer contribuir, são marcas fortes 

em ambos os relatos. 

 

Rir é um jeito de aliviar as coisas também, porque quando eu descobri 

foi bem difícil! 

 

É muito difícil começar a falar de mim aleatoriamente, mas meu nome inteiro 

é Gustavo Santos de Oliveira Moraes e tenho quatorze anos. Eu vivo em Monte 

Verde, distrito de uma cidade um pouco, só um pouco, maior em Minas Gerais, que 

é Camanducaia. É uma cidade bem pequena, é turística, acho que vivem, no 

máximo, seis mil e quinhentos habitantes lá, ou coisa assim. A gente brinca porque, 

imagina atravessar São Paulo de uma ponta a outra? Eu conto rindo, mas lá a gente 

faz isso em dez minutos! 

Monte Verde é uma cidadezinha bem tranquila. Você anda até a esquina e 

conhece ‘por dedo’ as pessoas. Todo mundo conhece um ao outro, cumprimenta na 

rua. É bem, bem pacata! 

E sempre morei lá. Eu nasci em Camanducaia, porque é uma cidade maior. 

Não é que é maior, tem mais coisas, hospital, por exemplo. Lá em Monte Verde tem 
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hospital também, claro, só que para casos mais pesados, como um parto, o de 

Camanducaia é maior. É o hospital que minha mãe foi para fazer o meu parto. 

Então, eu nasci em Camanducaia, mas sou de Monte Verde, morei lá todo 

esse tempo. Eu gosto bastante de lá. Na verdade, eu falo rindo, mas eu até falei 

para minha mãe que hoje eu quero ir embora logo, eu já enjoei daqui. São Paulo é 

gostoso, mas eu estou há muito tempo aqui! É uma brincadeira, mas aqui não tem 

muita coisa para fazer. É porque a gente não conhece tanto aqui. Mesmo tendo 

ficado tanto tempo assim! Lá eu tenho meus amigos. Eu ainda posso sair e andar 

tranquilo na rua. Posso fazer minhas coisas tranquilamente. Aqui é meio difícil! 

Da minha casa até a casa da minha avó, por exemplo, que normalmente é 

onde vou passar a tarde, fazer alguma coisa, o caminho é muito, muito curto. Eu 

posso andar tranquilo até lá. Posso ir sozinho até lá, ou seja, é bem tranquilo 

mesmo. Então, eu gosto bastante de lá. Mesmo sendo uma cidade pequena, que 

não tem cinema, shopping, essas coisas que têm aqui. Isso é uma parte legal daqui. 

Mas ainda assim, tem coisa para fazer lá, se você souber. Tem amigo para brincar 

na rua, tem coisas para fazer. 

Lá tenho meus amigos da escola e os que não são da escola, mas estão ao 

meu redor. Tem até amigos daqui que às vezes vão para lá. Eu tenho bastantes 

amigos até, daqui de São Paulo também e alguns são do hospital. Mas é pouca 

gente que conheço que foi para lá, mas tenho meus amigos. 

Então, como eu estava falando, lá é bem pacato, mas tem as coisas para 

fazer. É bem gostoso. Eu gosto de lá, apesar de meus amigos falarem: “Ah, Monte 

Verde não tem nada para fazer...” porque, compara com a cidade daqui! São Paulo 

tem de tudo, tem fliperama, tem cinema, tem shopping, tem de tudo. Eu brinco, tem 

lá seus adjetivos! Mas claro, eu gosto muito de lá. 

E tem minha escola, que eu estudo. Lá agora é meu último ano, depois eu 

vou para Camanducaia, porque na minha escola não tem colegial. E tem outra 

escola na cidade, mas é outro ensino e agora em Camanducaia tem uma escola 

muito boa, então parece que eu vou para lá, não sei. Mas, estou nessa escola desde 

meus dois anos e meio, por aí. Minha mãe que sabe melhor. 

E falando nela, minha mãe é bem coruja. Eu brinco assim que ela é coruja, 

mas eu agradeço muito por isso também. Minha mãe é bem preocupada. E isso tudo 

que aconteceu acabou deixando-a mais preocupada, apesar de que, está certo, 

quem não ficaria?! 
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Ela sempre cuidou muito bem de mim! A gente brinca, quem me deixou ‘sem 

vergonha’ foi a minha avó, que era quem me dava comida. É engraçado, porque ela 

me dava papinha, sempre papinha nova, nunca era papinha já aberta, tinha que ser 

feita na hora. Ela cuidava certinho mesmo, nos conformes, no ‘leite com pera’. 

Então, é para rir mesmo, mas a gente brinca que minha avó que me deixou ‘sem 

vergonha’ porque quando eu ficava na casa dela, ela que me dava as sopinhas, mas 

também dava coisa mais pesada – bisnaguinha, bolacha, essas coisas. Ou seja, 

minha vó que começou a dar essas coisas e só depois que minha mãe também 

começou junto. 

A gente acha ruim que mãe cuida tão bem, mas isso é muito bom, percebi 

depois que eu vim para cá, sabe. Ela sempre foi preocupada, não sei explicar direito, 

talvez ela até explique melhor como é isso de ser preocupada, mas acho que 

preocupada em deixar dormir na casa dos outros, por exemplo. Ela já me deixou ir a 

acampamentos, claro, mas ela ficava preocupada, algo assim: não está dormindo 

em casa. Mas, ela sempre deixa. Acho que é coisa dela mesma ser preocupada, 

coisa de mãe. E, sempre cuidou bem de mim, nunca deixou me faltar nada, sempre 

se esforçou para me dar o que eu queria. Claro que a gente não tem tudo o que quer 

na vida, mas sempre o que eu pedia, ela tentava me dar. 

E eu acho que ela também se preocupou com tudo isso que aconteceu, 

porque não é fácil para ninguém descobrir que seu filho está doente. Imagina! Uma 

dor de garganta para ela já era preocupação para ficar comigo a noite inteira, ficar 

indo no meu quarto, me olhando. Às vezes, até dormia comigo, quando era uma dor 

de garganta forte, quando eu ficava realmente ruim, ela ficava preocupada e falava 

para o meu pai ir dormir na minha cama e eu na dela, para ela ficar comigo à noite, 

me olhando. 

Então, quando a gente descobriu a doença, foi um baque para todo mundo. 

Quando eu comecei a ‘quimio’, ela ficou preocupada. Eu passava mal, vomitava, 

baixava plaqueta e ela sempre estava de olho, por exemplo, se eu não fazia febre, 

ou se eu vomitava, ela ficava preocupada. Quer dizer, sempre cuidando de mim. 

Eu acho que qualquer um ficaria mais preocupado se isso acontecesse, claro, 

mas ela cuidou bem de mim e sempre cuida. 

Agora ela está aliviada. Eu conto rindo, mas é que está correndo tudo bem e 

ela ficou bem mais aliviada depois que tudo acabou. Claro que se eu sentir dor, tudo 

ela pergunta: “está tudo bem?”, “alguma coisa?” ..., mas, sempre está! 
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E aliviar é tirar um grande peso das costas da gente. Alivia porque você não 

tem que ficar aqui. Para mim é difícil porque não moro aqui, eu tinha que vir toda 

semana, então já é um alívio não ter que ficar vindo toda semana, perdendo coisas 

lá em Monte Verde. Então, é um alívio, de certo modo! E alivia também de saber que 

você está curado. As chances de aquilo voltar são mínimas, inexistentes e você está 

bem, não tem mais nada para se preocupar, isso é muito bom. Então, eu acho que é 

esse o alívio. 

Sei que acabei, graças a Deus, não lembro bem quando foi a segunda 

‘quimio’ que eu fiz, mas o tumor sumiu nesta segunda ‘quimio’ e depois continuei o 

tratamento, fiz mais duas ‘quimios’, a ‘rádio’ e aí o tratamento acabou junto com a 

‘rádio’. Mas aí, eu peguei um resfriado! Eu conto rindo, mas só que deu uma recaída 

de plaquetas por causa da ‘rádio’ e do resfriado (não foi bem um resfriado, porque 

fiquei só com catarro, ou seja, não foi nem um resfriado), mas neste momento eu já 

tinha acabado mesmo. Só que ajudou a baixar as plaquetas e precisei transfundir 

um tanto de vezes. Por isso, eu fiquei aqui mais tempo, depois da ‘rádio’. Eu fui 

embora mesmo só depois daquilo e acho que estou um mês, mais ou menos, em 

Monte Verde. 

O meu tumor, eu acho que ele era raro, ou melhor, é raro, mas nem tão raro, 

coisa assim. Ele atinge bastante adolescentes, parece que ele dá uma aproveitada, 

por causa da gente estar crescendo, então ele aproveita do corpo. Esses dias eu 

ainda brinquei, eu conto rindo, porque lembro que a gente falou de eu ter pensado: 

“poxa! ainda foi dar e foi dar o raro, cara!”, dou risada quando falo, mas foi assim: 

“Eu sou muito bom mesmo porque eu peguei o raro!”. É algo para rir bastante! 

Rir é um jeito de aliviar as coisas também, porque quando eu descobri foi bem 

difícil! Ainda eu contei para uma amiga daqui uma vez e ela também me contou a 

experiência dela. Ela falou assim: “é tipo assim Gu: abre um buraco no seu chão, 

você cai dentro do buraco e no fim ainda tem um ralo que você escorrega mais 

ainda”. 

E é tipo isso mesmo! Abre um buraco na sua frente, seu chão desaba! 

E quando eu descobri, o médico que contou não contou com jeito. Não sei por 

que, talvez seja dele. Muitas pessoas não estão acostumadas a dar essa notícia. 

Aqui dentro ainda tudo bem, porque é um hospital para isso. Se você for um médico 

oncológico, você tem que saber dar essa notícia. Aliás, não é uma notícia fácil e o 

médico não soube fazer isso. Acho que porque não era especializado para dar essa 
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notícia. Ele pegou minha Ressonância, olhou para mim e falou assim: “Óh, olha 

aqui: tem um tumor aqui, um aqui e um aqui. Você vai para o Graacc amanhã! Você 

vai tratar isso o mais rápido possível! Porque tem que tratar!” 

Falou rápido assim! E é isso, falou isso! Fiquei assim como conto, meio 

indignado. 

A gente chegou aqui ainda, perguntou tudo que podia perguntar para a 

médica. Depois que a gente acabou a consulta da triagem, ela olhou para a gente e 

falou assim: “Tchau, então!” Minha mãe olhou para ela e disse: “Não! Eu não vou 

embora! O médico falou (esse médico que deu a notícia) que não era para ir 

embora! Que eu ia morar aqui! Que eu ia fazer as coisas aqui!”. E a médica 

respondeu: “Calma! O Gu está bem, ele não precisa ficar aqui, ele pode ir embora.” 

Ela soube dar a notícia. 

O médico que deu o primeiro diagnóstico foi com tudo para cima da gente. 

Olhei para a cara dele e comecei a chorar. E chorei... como nunca tinha chorado na 

vida! Eu saí da sala desabado. Eu sei que eu fui com meu pai e sentei num banco 

da praça e só chorei. 

Meu pai foi para fora da sala da consulta comigo e minha mãe ficou na sala 

ainda, depois que eu saí. Tomara, eu acho, que deve ter dado um belo de um 

‘esporro’ no médico. Mereceu! Eu ainda agradeço a Deus porque no desespero dele, 

ele me deixou aqui no Graacc no outro dia. Então, eu ainda agradeço o desespero 

dele. Mas, claro, ainda assim, saiba falar as coisas. 

E como eu estava falando, sobre o tumor, ele ficou na hipófise, um deles, e, 

fazendo isso, – como eu falei que ele se aproveitava dos hormônios, de estar 

crescendo – ele dá uma disfunção na hipófise, na produção de hormônios e essa 

disfunção foi no hormônio que ajuda a controlar o xixi e a água. Então, eu fazia 

muito xixi! Enfim, eu tenho um pouco disso, eu já bebo muita água. E hoje, eu tenho 

até que tomar hormônio para controlar isso. Mas, eu comecei a fazer muito xixi. 

Muito, muito xixi. Eu não dormia à noite, porque eu ia ao banheiro cinco vezes na 

madrugada. Então, a gente falou: “não está normal isso” e procurou o médico. 

Fomos até no melhor urologista que tinha numa cidade aí, e fizemos tudo.  E 

veja só, a maioria falou que era psicológico! Acho que todos falaram que era 

psicológico! A gente falou: “Está bem, se está falando... Se o médico falou isso, 

médico especializado...” e eu comecei a ir em psicólogo, tomar florais. Eles achavam 

que era psicológico porque eu sempre fui certinho, estudioso, e acharam que eu 
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dava mais de mim nas coisas e, por isso, falaram que era psicológico. Então, a 

gente começou a dar um tratamento para o que era psicológico, mas não teve 

resultado. Não era isso! Mas, a gente foi, tentou, tentou e não dava certo. Até que 

certo dia, eu cheguei para minha mãe e falei que não estava conseguindo estudar, 

não via a lousa, não conseguia ler a apostila. Minha visão ficou ruim. Minha mãe 

falou: “é os óculos, Gu, porque está na época de trocar já, deve ser isso”. Como eu 

uso óculos acho que desde os dez anos, para gente era os óculos que estava na 

hora de trocar. 

Então, a gente foi no meu ‘oftalmo’, que não era aqui, era outro em Atibaia. 

Fiz os exames de rotina e ele achou estranho e falou: “olha, o problema dele, que 

ele sempre teve está aqui, mas não explica porque a visão dele está ruim!”. Daí, a 

gente foi em outro ‘oftalmo’, acho que aqui em São Paulo mesmo, lá na Faria Lima. 

Fez os mesmos exames tudo de novo, eu sei que ele olhou tudo e falou: “olha, pode 

ser que tenha alguma coisa comprimindo o seu nervo óptico” (era o tumor). Ele meio 

que já sabia já, de certo modo. Mas não quis dar a notícia porque não era a área 

dele, não tinha como ele falar, ele não tinha comprovação daquilo. 

Mas, esse ‘oftalmo’ era o ‘oftalmo’ do ex patrão do meu pai. Então, ele que 

indicou e quando a gente foi, o filho do ex patrão do meu pai foi com a gente. A 

gente acha que o médico contou para o filho, mas não contou para a gente. Meio 

que deixou avisado para o cara já saber. Porque depois que ele saiu de lá, o cara 

falou um tanto de coisa boa para mim, sabe. Ele falou para ler uns versículos da 

Bíblia, sempre com fé em Deus, umas coisas assim. 

O médico indicou para ir nesse ‘neurooftalmo’ que deu a notícia. A gente foi, 

fez a primeira consulta, fez a Ressonância. Daí, ele contou para a gente e como 

falei, eu saí desabado de lá. Olhei para o meu pai, olhei para minha mãe e falei a 

primeira coisa que me veio na cabeça, que era: “eu tenho medo de morrer”. Sabe, 

nunca foi fácil para mim. Eu sempre via essas coisas na TV. Não é uma coisa que 

você imagina que vai acontecer com você. E só falava: “Meu Deus, me protege 

disso”, porque eu morria de medo. Mas hoje, eu acho que a TV, livros, Internet, dão 

uma aterrorizada em cima disso, porque não é assim. Não sei se porque o meu 

tumor foi mais simples, talvez. Mas eu não acho que é tão pesado assim! Ou se 

talvez aqui trate isso de um modo diferente. Porque o Graacc é muito leve nessa 

parte. Não trata isso como hospital, por exemplo, ou eu não trato aqui como um 

hospital. Aqui é um lugar bem mais tranquilo. Para você ver, aqui é a sala de 
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Psicologia, tem brinquedo, coisas para as crianças se divertirem. O banco dali é um 

banco com tabuleiro de xadrez em cima. Para você ver que tem as coisas aqui para 

as crianças se divertirem e ver que isso não é um hospital, de certo modo. Você vê 

todo mundo correndo por aí, não liga para essas coisas. É bem lúdico, dá uma 

leveza. 

Enfim, eu dei uma boa enrolada na história agora, mas continuando, a gente 

saiu daquele dia do médico e eu nunca tinha visto meu pai dirigir mal na vida. Ele 

sempre dirigiu muito bem, respeitou todas as leis de trânsito. Sempre dirigiu bem! 

Nunca abusou da velocidade, nunca! Naquele dia, ele não dirigiu bem. Ficava 

balançado na faixa da pista, não prestava atenção nos outros carros vindo. Deus 

perdoe a gente naquele dia, mas ele estava bem ‘baleadão’. E ainda a gente tinha 

que buscar um relatório médico, depois ele pediu para meu avô vir, ele não 

conseguiu vir não! Nesse dia ainda bem que foi o sorvete do Mcdonald's que me 

animou! É engraçado, eu sei, mas eu pedi para meu pai para a gente passar no Mc. 

Mas como eu falei, eu chorei, nunca tinha chorado tanto igual eu chorei 

aquele dia! Na pista, eu fiquei pensando em algumas pessoas que eu conhecia que 

já passaram por aquilo. Algumas coisas me passaram pela cabeça naquela hora. E 

então, eu fiquei pensando: “para que chorar? Não vai adiantar de nada mesmo! Vou 

ficar gastando lágrima aqui?”. Pensei mais um pouco e falei: “Ah não! Chega!” Olhei 

para minha mãe e falei: “eu não vou chorar mais não. Já chega! Vou tratar isso na 

brincadeira! Porque se eu ficar desse jeito vai ser muito pior”. É comprovado que 

depressão existe e acaba piorando o tratamento, nesse caso. E é verdade, se você 

ficar se lastimando e não ter uma energia positiva você vai piorar muito mais. 

Acho que eu nunca pesquisei muito sobre isso, mas aparecia. Eu gosto de ler 

curiosidades, revistinhas, essas coisas, então, acabam aparecendo. E eu ouço muito 

também. Ouço coisas aqui dentro, coisas que o médico fala. A gente brinca que sem 

querer você sai com diploma de enfermeiro daqui, porque você acaba aprendendo 

muita coisa. Você vê também Internet, mostra muito isso hoje em dia. 

E eu falei assim: “vou enfrentar isso como uma gripe forte. E vai se tornar 

brincadeira.” Vou até ser sarcástico, de certo modo. Nisso, eu apelidei meu tumor. 

Chamavam: Huguinho, Zezinho e Luizinho. É engraçado, a gente ri mesmo, mas 

quando eu fui fazer a biópsia eu falei que eles iam tirar um pedaço do Huguinho! Fiz 

a biópsia e já a cirurgia, os dois juntos aqui. 
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Eu acho que o que é difícil é que descobri o tumor, se não me engano, um dia 

depois do meu aniversário de quatorze anos. Quando eu descobri, eu falei com 

minha mãe: “quanto tempo você acha que a gente vai ficar lá?”. Isso quando a gente 

estava aqui já. Ela respondeu: “Gu, pelo que eu conversei com as mães aqui e os 

médicos, menos de um ano a gente não fica.” Mas, isso é outra coisa que a gente 

fica muito surpreso. Eu acho que meu tratamento durou seis a sete meses, por aí. 

Isso o tratamento inteiro mesmo. Porque eu não lembro quando foi a segunda 

‘quimio’ que a gente descobriu que acabou. Mas, o tratamento mesmo, até a última 

‘rádio’, acho que durou uns seis meses. Nesse período de tempo que fiz cirurgia, eu 

fiquei cinco dias no semi-intensivo, nem foi no intensivo, porque foi muito tranquilo! E 

na cirurgia, eu conto rindo, mas não fiz nada na anestesia, porque sempre que eu 

tomo anestesia tem alguma história que eu faço! Na cirurgia ainda eu não fiz nada. 

Eles acharam que eu ia voltar grogue e veja só, minha mãe não estava aqui no 

hospital. Porque a gente estava na porta do centro cirúrgico, o médico olhou para ela 

e falou assim: "Óh, a gente não sabe que horas vai sair...”, – era oito horas da 

manhã isso – parece que ele falou que ia até às seis da tarde, eu acho. Ele falou 

que menos que isso era para ela ficar preocupada. Mas eu acabei saindo às três! 

Agora eu dou risada, mas ele ‘matou’ a minha mãe do coração. Eu sei que eu estava 

grogue e estava em jejum fazia tempo, eu acho que bebi umas três garrafas dessas 

aqui de água logo depois que eu saí. Dou risada, porque eu ainda estava grogue, 

mas mesmo assim consegui passar o número da minha mãe e do meu pai para as 

enfermeiras! E eu sei que minha mãe a hora que recebeu a ligação ficou tão 

desesperada, estava sem comer de preocupada, sem tomar banho – porque ela 

estava junto comigo desde a noite –, estava acabada. Daí, eu sei que na hora que 

eu liguei, ela estava no caminho, chegando no apartamento para comer, tomar 

banho, descansar. Ela falou imediatamente: “Não! Eu tenho que voltar! Eu tenho que 

voltar.” Eu sei que a minha amiga a pegou pelo ombro e disse: “Você vai almoçar e 

tomar banho! Depois você volta!”. É engraçado mesmo, ela conta que ela comeu 

correndo, tomou o banho mais rápido da vida dela e veio para cá. Quando ela 

chegou, eu estava bem! Eu só não abria o olho, porque o médico tinha mexido no 

meu nervo óptico. O meu olho estava sensível. Mas eu fiquei bem, eu não senti 

nada depois da cirurgia, graças a Deus. Fiquei super bem! 

Lá no semi-intensivo eu ainda conheci dois amigos meus, o Emerson e a Lê, 

a Letícia. Dois amigos aqui do Graacc. Acho que estão bem, provavelmente. Então, 
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depois de uns quinze dias que eu saí de lá, comecei as ‘quimios’ e acabou. O tumor 

sumiu, acabou o tratamento, foi isso! 

Mas eu estava falando também de Monte Verde! Lá é uma cidadezinha bem 

pacata, mas eu gosto muito de lá. Gosto muito dos meus amigos. Agora eu voltei à 

vida normal. É uma vida normal, mesmo que você esteja aqui de vez em quando, 

voltei ao que era antes mesmo. Estou indo à escola, coisa que eu gosto muito! Estou 

vendo meus amigos, sabe. Conto feliz, estou aproveitando bem agora! Como não rir, 

minhas notas estão voltando, graças a Deus! Estou estudando bastante! E agora 

vou me formar. Vou para o colegial. Vou ser o orador da turma! Estou preparando o 

discurso. Vou ser o orador e vou lá receber meu diploma. Falta pouco agora. Acho 

que tem essa semana, a próxima, depois da próxima semana vai ter as provas 

bimestrais, que são as últimas. Eu acho que eu vou fazer alguns trabalhos, não sei, 

porque eu não participei das aulas. Mas, eu participei das aulas aqui no Graacc! Fiz 

aula com a Escola Móvel, então aprendi algumas coisinhas aqui ainda. O Graacc 

ajuda bastante nisso, não deixa interromper os estudos. Sempre tinha aula com o tio 

Leo, com o tio Igor, nunca perdia! Então, pode ser que eu faça alguns trabalhos e 

mais essas provas. E só. Daí acabou! A gente se prepara, faz umas coisinhas e faz 

a formatura. 

Depois é quase certeza, como comentei, bem provável que eu mude de 

escola, para Camanducaia. Não é longe. Em uma viagem moderada de velocidade 

demora meia hora, quarenta e cinco minutos de um lugar a outro. Grande parte dos 

meus amigos talvez irá para esta escola que eu também, provavelmente. Vai ser 

bom porque a gente está desde criança juntos. É difícil para a gente até se separar, 

pelo menos um pouco. Muitos fingem não ligar, mas eu acho que ligam por dentro, 

porque é difícil. Foi assim: acabou que apareceu um moço na nossa escola, que é 

dono desta que talvez eu vá. Ofereceu a proposta e muitos pais gostaram. Então, 

pode ser que grande parte dos meus amigos que estão na minha sala agora, vão 

também para esta outra escola. Então, pode ser a gente se veja bastante ainda. 

Estou aproveitando bastante a escola, porque eu comecei o ano, fiquei uns 

três meses só e a minha visão começou a piorar. A dona da escola falou assim: “Gu, 

não se preocupa, fica na sua casa”. Eu estava sofrendo muito, sabe, estava difícil de 

estudar. Ela viu que estava sendo difícil para mim, ela falou assim: “Pode ficar na 

sua casa, não se preocupa!”. 
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Não tinha vindo para cá, não sabia que era tumor. Ela falou: “Não se 

preocupa com nota, estudo, nada, fica tranquilo. Depois você vê isso.” Ela achou 

que era do meu olho também e falou: “Arruma seus óculos e depois você volta.” 

Acabou que a gente descobriu e veio para cá. Mas depois que eu descobri, eu ia e 

voltava, então dava para eu ir à escola uns dias ainda, não todos da semana, mas 

dava. Então, sempre que eu podia, eu estava lá, aproveitando um pouquinho. Eu 

voltei mesmo faz uns quinze dias. Ou seja, eu aproveitei pouco da escola esse ano. 

E depois que eu voltei, a gente fica meio perdidão ainda. É bem difícil, mas o que 

ajuda é que eles não deixam eu me perder. Porque as pessoas mudam, mesmo que 

em poucos bimestres. Então, quando eu cheguei lá, grandes amigos meus estavam 

mudados, de um jeito bom, não de um jeito ruim. Ainda briguei com uma amiga 

minha, sabe, claro que a gente não briga, a gente discute e volta a se falar depois, é 

muito difícil a gente ficar brigado. Mas eles mudaram para coisas boas. Eu falo 

perdidão porque você perde muitas coisas, conversas e coisas assim. Então, você 

fica deslocado, é isso, digamos, mas acaba que em poucas horas você acaba 

voltando de novo, em poucos dias, está tudo certo de novo. 

Qualquer dia eu mostro meu discurso, porque eu ainda não escrevi, eu ainda 

vou mudar umas coisas, mas uma coisa que eu digo lá é que eu me achava um cara 

simplesmente normal. Mesmo até depois que isso começou. Isso não muda nada na 

pessoa. Você não é especial. Só tem um tumor qualquer. É uma doença, só isso. 

Para mim, pelo menos, é isso! Não tem porque tratar você especialmente, porque 

tem um tumor. Nesse caso sim, você fica triste, porque parece que estão te 

diferenciando. Eu, enfatizo, eu que não gosto disso na verdade, mas também não 

sofri muito com isso no meu tratamento. Acho que as pessoas viram que eu não 

gostava, sabe. 

Mas então, para mim eu era normal, beleza, e eu também tratava isso 

normalmente, não tinha porque ser diferente. E quando eu cheguei lá na escola 

depois que eu descobri que eu estava curado, mandei mensagem para todo mundo, 

e achei que eu ia chegar lá e para mim eu estava esperando ter aula de Matemática. 

E só! Mas eles fizeram uma festinha para mim, eu fiquei muito feliz! Quando eu 

cheguei lá tinha aquelas mesas cheia de doces, tudo. É até engraçado, porque foi a 

primeira vez que tomei Coca-Cola depois que comecei o tratamento. E eu fiquei tão 

feliz, porque, por mim era normal, sabe, eu era um cara normal, não tinha porque 

eles se preocuparem com aquilo. Não tem a ver com eles, não está na vida deles 
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aquilo. Mas isso mostrou o que é amizade de verdade para mim! Porque eles se 

preocuparam, mandavam mensagens. Às vezes, até amigo que tinha saído da 

escola perguntava se eu estava bem. E eu não tinha previsão de volta, mesmo 

depois que acabei o tratamento, quando eu descobri que não tinha mais tumor, mas 

que ainda tinha que fazer a ‘rádio’ e acabar as outras duas ‘quimios’. 

Mas, quando eu cheguei lá, eles ficaram: “Quando você volta? Quando você 

volta?” e passaram todos os dias comigo, perguntando. Eles tinham curiosidade de 

saber como era aqui, como era o tratamento, se doía, se não doía, o que acontecia. 

Eu sempre contava. Eles sempre foram bem presentes comigo, então, para mim, eu 

sou um cara normal, poxa! Mas eles sempre estiveram ao meu lado, me ajudando a 

todo momento, foi uma coisa que deu muita força para mim. Então, eu agradeço 

bastante de ter esses amigos! 

Para terminar, só queria contar que isso me ensinou muitas coisas, o meu 

tratamento, muitas, repito, muitas coisas mesmo. Até ensinamento de vida que eu 

posso levar e contar para outras pessoas, talvez ainda para ajudar aqui dentro do 

hospital ou fora, tanto faz. 

A minha professora, uma das que eu tenho mais afinidade, a de Português, 

me falou que isso me deixou mais amadurecido. Amadurecido de um jeito bom, 

claro, que isso que passei foi muito bom também. E eu acho mesmo que eu 

amadureci muito com isso. Ainda faço minhas piadas bobas e tudo. A gente ri! 

Então, não digo amadurecer desse jeito, mas ter bons pensamentos. 

Não foi um momento triste da vida, de jeito nenhum, até foram momentos 

felizes que eu passei aqui. Fico um pouco embargado, mas não acho ruim, de jeito 

maneira! Aprendi muito aqui no Graacc, fiz muitos amigos. 

Então, eu vou levar isso para o resto da minha vida. Eu acho que é isso! 

 

5.7 Gisele, mãe do paciente Gustavo Moraes 

 

Gisele foi quem mais se pronunciou quando os abordei para a participação na 

pesquisa, em meados de setembro de 2016. Bastante cuidadosa, no dia da 

entrevista, quis comunicar-me que haviam chegado e logo iriam encontrar-se 

comigo. Assim que terminaram um procedimento, compareceram ao local onde eu 

estava e Gisele naturalmente pareceu conduzir a situação com o filho. Permaneceu 

sentada do lado de fora da sala onde se daria a entrevista, enquanto Gustavo se 
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levantou e entrou. Ela disse que seu filho falaria primeiro e que aguardaria pela vez 

dela o tempo necessário, ali do lado de fora da sala. 

No momento em que finalizei com Gustavo, entrou já contando uma história 

que acabava de acontecer com eles. Naturalmente, este se configura o início de sua 

narrativa, que após esse momento inicial (que não foi capturado pela gravação), 

durou exatos cinquenta minutos e está apresentado nas treze páginas a seguir. 

Gisele tem um tom de voz agradável e uma fala doce e suave. Sorriu bastante 

durante todo o tempo e pareceu já ter claro alguns dos pontos que gostaria de 

abordar. Em alguns momentos, sua fala adquiriu o tom de mensagens para as 

próximas famílias que passassem pela mesma experiência. 

 

A gente sempre está fazendo piada, sempre brincando, porque fica mais 

leve. Tudo fica mais leve quando você é positivo na vida! 

 

Meu nome é Gisele e sou a mãe do Gustavo. 

Eu vou começar contando um fato que aconteceu. A gente estava aqui em 

uma ocasião, esperando uma consulta – porque o Gu fez a ‘rádio’ e teve uma queda 

após a ‘rádio’, que deixou a gente aqui por mais dezoito dias – quando chegou uma 

mãe que chorava muito com a filha, que tinha as mãozinhas trêmulas. Eu vi aquela 

cena e, eu terapeuta, já conto isso rindo, porque a gente não consegue se segurar! 

Mas, eu me aproximei e perguntei para a menina o que estava acontecendo: “Você 

sabe o que você está fazendo aqui?” e ela respondeu: “Sei”. Aí, eu perguntei: “É a 

sua primeira vez?”, ela falou: “É”. A mãe mal conseguia falar, porque chorava muito 

e então, eu perguntei para a mãe: “Olha, o que é que está acontecendo?!” Aí, ela 

falou: “Minha filha está com tumor no cérebro”. Eu perguntei: “Que tipo de tumor?” 

Ela não sabia responder... Aí, eu disse: “Olha... Está com medo?” e ela falou assim: 

“Muito!”. Então, eu completei: “Ah, está bom. Olha... eu sou mãe de um menino que 

tratou um germinoma aqui dentro e o tratamento foi um sucesso! Em sete meses ele 

já está curado. Vou chamar meu filho para você conversar.” E aí veio o Gu e contou 

toda história dele, como ele lidou com a doença, como foi o diagnóstico. A gente 

conversou muito. 

Depois, eu não vim à última consulta dele, porque eu estava fazendo um 

curso. Veio ele e meu marido somente, mas eles se reencontraram aqui e meu 
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marido diz que foi uma cena linda, porque a mãe da menina veio falar com ele, veio 

beijar, veio abraçar, veio agradecer. 

Então, eu falo para o Gu que, independente do que a gente passa e como a 

gente passa, temos que fazer a diferença nos lugares em que passamos e eu acho 

que a diferença tem que ser positiva sempre. O Gu não teve nenhum diagnóstico 

negativo desde que a gente entrou aqui. Ele só teve evolução no tratamento: 

cirurgia, ‘quimio’, ‘rádio’. Ele teve as quedas esperadas de plaquetas, sangue, 

imunidade, mas o Gu não sofreu com dor, não teve nada além do que poderia ser, 

ou do que a gente assiste aqui dentro. Então, a gente tem mais é que agradecer! A 

gente nunca reclama, a gente só tem a agradecer mesmo! Por ter vindo para cá, por 

ter tido a oportunidade de estar aqui, tratando aqui, dentro de um lugar onde a gente 

vê recursos que a gente não imaginava que existem. Por isso, a gente não reclama, 

a gente só agradece! 

Como eu sou terapeuta holística já faz doze anos, eu trabalho com 

massagem, reiki, cromoterapia, acupuntura, toda essa parte, então já acompanhei 

muita gente em tratamento oncológico. Só que é aquilo: você acompanhar uma 

pessoa que você atende é uma coisa. Dentro ali da sua vida, da sua casa é uma 

coisa completamente diferente. Mas, tudo valeu a pena, eu falo disso rindo, porque 

não dá para falar que não valeu a pena, não! A gente sente por muitos que a gente 

viu que não tiveram a mesma sorte que o Gu de estar vivo, de voltar para casa, ou 

das mães que não puderam levar os filhos para casa de novo. Aliás, a gente sempre 

pensa nessas mães e pede para que elas recebam um conforto porque a gente sabe 

que não é fácil, que vai ter momentos que vai estar sobrando lugar na mesa, o 

cheirinho no quarto, essas coisas todas que a gente imagina que possa acontecer 

com elas. Já dói na gente só de imaginar! 

E lembrei dessa história que contei porque a gente não esquece nenhuma 

pessoa que a gente conheceu desde o primeiro dia que a gente entrou aqui dentro. 

A gente sempre tem contato com elas, está sempre se falando. Eu acho que é muito 

importante isso! Nos bons momentos ou maus momentos, a gente sempre está 

conversando para que um possa segurar a mão do outro, independente de conhecer 

ou não. As pessoas sempre falam isso para a gente: “Vocês sempre entram sorrindo 

aqui dentro!” E a gente fala: “É porque eu acho que é a melhor forma de abrir as 

portas. É você sorrir!” Porque se você programar o seu cérebro, o seu corpo, a sua 

volta, para o negativo, eu acho que absorve. Então, a gente prefere programar para 
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o positivo, para de repente, o sorriso do Gu poder deixar o dia de alguém mais leve. 

Então, acho que é importante isso! 

Eu sempre fui assim, eu sempre fui positiva. Sempre, sempre, sempre! Eu 

sempre, por pior que seja a situação, olho e falo: “Não, mas tem alguma coisa... tem 

alguma coisa que vem por trás disso, vamos esperar.” Eu nunca penso em ruim. 

Mesmo com o diagnóstico do Gu, nunca imaginei o pior para ele, nunca. É difícil 

isso, mas eu sempre falo, é muito difícil você entregar o seu filho para Deus e falar: 

“Olha, não depende de mim, depende do Senhor, mas não vai sacanear comigo, 

hein” Eu dou risada, mas você fazer as coisas dessa forma que você sabe que não 

depende de você (porque tem coisas que não depende mesmo), é assim. Só que o 

que depende de você, enfrenta e faça com vontade e por pior que seja o problema, 

olha sempre o lado positivo disso. Porque é como eu estava falando para a Amália, 

coordenadora da Escola Móvel, hoje: “O ser humano tem uma probabilidade de 

fazer as coisas serem negativas o tempo todo!”. Por exemplo, está chovendo, já fala: 

“Ai que droga, está chovendo!”. Ou então entra o sol: “O sol está muito quente hoje!” 

Nada está bom para a gente, nada está suficiente. Então, acho que quando a gente 

passa por um problema, é assim. Porque quando a coisa está boa, está tudo lindo, 

maravilhoso, você nem vai pensar nisso, mas se a coisa não está boa, olha além 

para ver o que você pode tirar de proveito disso agora, o que você pode melhorar lá 

na frente, o que você pode fazer para mudar isso. 

Então, eu sempre tive essa visão de: “o que vamos fazer para mudar isso?!”. 

Eu sempre tentei fazer o tratamento ser tranquilo para o Gu. Por exemplo, eu falava 

para ele: “Olha, está passando mal, está bem. Põe para fora! Põe tudo para fora! 

Não guarda nada aí, vamos tirar!” Ou seja, eu acho que vale a pena ser positivo na 

vida, eu acho que vale a pena! Mesmo dentro de um hospital oncológico, onde os 

medos são enormes, eu acho que vale a pena sorrir, vale a pena pensar positivo, 

vale a pena segurar a mão do outro, vale a pena olhar para o seu filho e falar: “Não 

desiste. Eu estou aqui! Continua!”. Toda vez que olhar para o lado, vou estar eu, vai 

estar seu pai e a gente vai estar junto! 

Passamos todo tempo juntos. Todo tempo. Os três sempre juntos, a gente 

acha importante isso para ele. Eu acho que independente de estar casado ou não, 

eu acho que se puder estar junto, faz a diferença para a criança. Eu observei muito 

isso. Como terapeuta a gente observa muito. Eu vi que as crianças que tinham 

família mais próxima, parece que o tratamento fica mais leve. Parece que eles 
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respondem melhor ao tratamento. Não sei, posso estar falando besteira, mas pelo 

que eu percebi, é isso. Do que o filho que a mãe, de repente, está sozinha. Ou que o 

pai está sozinho, ou que teve algum conflito. A gente percebeu que isso tem um 

peso para as crianças. 

Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente sempre procurou estar 

aqui junto, tomando conta, se um vai buscar uma água, o outro está junto, mas tem 

sempre um de nós dois junto. Assim, sempre juntos, apoiando o Gu. A gente achou 

que isso faz muita diferença para ele! 

O dia que ele recebeu o diagnóstico – ele fez aniversário dia dez de abril, dia 

onze de abril ele teve o diagnóstico –, foi um susto, lógico! Estávamos eu, ele e o 

pai, juntos. Quando ele viu o resultado, que o médico foi muito desesperador com a 

gente, ele levantou e saiu chorando da sala. Meu marido saiu atrás dele e eu fiquei 

na sala para conversar com o médico. Ele me deu cinquenta por cento de chance. É 

uma causa desconhecida para a gente, a gente não sabia o que era, mas eu só falei 

para ele: “Olha, você está me dando cinquenta por cento, mas eu tenho uma fé 

imensa, que vale mais cinquenta por cento. Eu estou te dando cem por cento”. Eu 

falei para ele: “Eu volto aqui com o Gustavo curado, para o senhor ver”. E eu saí da 

sala, eu vi o Gu e o pai dele abraçados no fim da rua e eu cheguei nos dois e falei 

assim para o Gu: “Olha, eu te dou duas opções: ou você enfrenta isso como uma 

gripe forte, enfrenta a sua luta, ou você se entrega. Eu te dou o direito de se 

entregar. E eu te dou o direito de lutar. Se você for lutar, seja o maior guerreiro, que 

eu vou ser o seu maior escudo”. Falei para ele: “Eu te abro todas as portas, mas eu 

quero ver você lutar com dignidade e se você se entregar, eu também te dou o 

direito de se entregar com dignidade”. Ele chorava bastante, o pai dele também e eu 

na hora, não consegui chorar. A gente entrou no carro, estava indo para casa e ele 

falou para mim: “Eu vou lutar com dignidade, vou enfrentar como se fosse uma gripe 

forte”. E olha, ele fez dignamente bem o papel dele, assim, enfrentou mesmo. Como 

uma gripe forte! Eu conto rindo, mas a Naira, a psicóloga dele, estava com a gente 

no dia que ele entrou para cirurgia e foi assim mesmo. 

Ele entrou na sala de cirurgia dando risada, conversando com todo mundo. 

Ele saiu da cirurgia dando meu celular para a médica poder me ligar, porque eu 

tinha ido para o apartamento comer alguma coisa, tomar um banho para voltar e 

nesse meio tempo ele saiu da cirurgia. Eu dou risada, mas foi assim. Depois, ele 

começou a ‘quimio’, ele passou mal, momento nenhum ele reclamou, momento 
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nenhum ele falou: “Ah, eu desisto, não consigo”... nada, nada... Ia para Monte 

Verde, fazia aula, fazia o que dava, ia para escola como podia, voltava para cá, fazia 

tudo. E toda vez que a gente pensava que não ia aguentar, a gente olhava para o 

lado e a gente tinha certeza que o nosso fardo estava muito leve em vista de tudo 

que a gente assistiu aqui dentro. 

Eu acho que quando a gente acha que o nosso fardo está muito pesado, olha 

do lado que a gente ainda arruma força para dar a mão para a pessoa que está ali. 

Enriquece o nosso lado de ver a forma como as coisas estão acontecendo, para a 

gente. Como é que eu vou explicar, não que a gente pense: “Ah, o meu está leve, eu 

não vou olhar para o outro. Ou o do outro está muito pesado, eu vou agradecer 

porque o meu está leve”. Não é isso, mas eu acho que a forma de ajudar, de 

complementar um para o outro: “Olha, então já que o meu está mais leve eu vou te 

ajudar com uma palavra, um abraço, um sorriso, qualquer coisa que seja”. 

Eu acho que é isso, eu sempre falo para o Gu: “a gente é grande quando a 

gente é pequeno. A gente não precisa estar acima de tudo”. A gente viu muita coisa 

aqui. A gente mora em um lugar onde não vemos pobreza, não tem isso que a gente 

vê aqui. Por exemplo, ninguém passa necessidade, a gente vive em um lugar bom, 

trabalha bastante, tem uma vida digna. Não tenho uma vida cheia de dinheiro, mas a 

gente trabalha, então tem um certo conforto por causa do trabalho. Mas vimos que 

isso tudo é tão insignificante dentro do que a gente assiste aqui dentro. Porque eu vi 

muitas pessoas de poder aquisitivo alto aqui dentro não podendo comprar o que 

mais importa na vida, que é a saúde do filho, ou de qualquer pessoa que a gente 

ama que está aqui dentro. Então acho que a gente sempre priorizou valores, mas eu 

acho que dessa vez a gente vai sair mais enriquecido ainda daqui em questão a 

isso, a valores, a princípios, que é o que realmente importa na vida! 

A minha mãe sempre fala: “Eu não consigo aceitar ainda o que aconteceu 

com o Gu” e eu sempre respondo para ela: “aceita porque dói menos e agradece 

porque ele está bem. Porque ele está vivo, porque ele saiu bem disso”. Acho que 

não é aceitar, é agradecer só e tirar proveito de tudo isso de uma maneira positiva. 

Lógico que, como mãe, eu não gosto de ficar vendo meu filho ser furado toda 

semana. Os últimos dezoito dias que a gente ficou aqui foram bem difíceis para ele. 

Tomava quatro, cinco agulhadas por dia! Era exame de sangue, às vezes tinha que 

tomar plaqueta, ou sangue, ou antibiótico. Como mãe é muito difícil ver seu filho 

passar por todo esse processo. A gente queria que fosse com a gente, não com 
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eles. Mas, eu acho que isso tudo fortalece a gente de uma outra maneira. Fortaleceu 

o Gu de uma outra maneira. Eu acho que ele vai ser um ser humano incrível! Ele vai 

ter muita experiência, coisas boas para contar! Eu como mãe, espero que ele nunca 

mais passe por isso, claro! Eu falo disso rindo, mas enquanto eu puder estar do lado 

dele e puder continuar sendo escudo, eu quero ser! 

Porque, como eu estava dizendo, estamos sempre juntos. Somos assim, vai 

no ‘oftalmo’, vai os três, no dentista, os três, tudo junto. E, às vezes, a gente até fala 

que tem que deixar soltar um pouquinho mais, porque está sempre muito junto. Até 

agora na volta para Monte Verde, para voltar pra a escola, a gente ficou com aquele 

pensamento: “Ai, vai ou não vai? Como é que faz?” Aí, eu falei: “Não, deixa ele ir! 

Deixa ele seguir o caminho dele”. Eu falei para ele: “de longe a gente vai olhando” e 

para ele foi ótimo, ele se deu super bem. Voltou para casa todo roxo, perguntei: 

“Que é isso?” e ele respondeu: “Eu estava jogando bola, mãe!” e eu, super 

espantada, disse: “Ai meu Deus!”. Então, ele disse: “É! Por quê? Você acha que tem 

algum problema?” e eu pensei: “Não, vai viver!” Está bem, está ótimo, continua sua 

vida então! Mas é assim, estamos sempre os ‘Três Patetas’ ali juntos. Eu dou risada, 

mas a gente acha importante essa união! 

Esse ponto de deixar ele um pouco foi difícil! Porque a gente fica naquela 

superproteção, você ainda continua com os medos. Então, é recomeçar de novo. Eu 

acho, é o renascimento! Eu falo isso, o Gu renasceu para a gente. Então, a gente 

agora está aprendendo a manejar ele de novo. A única coisa que eu tenho um 

pouco de cuidado é a visão dele, porque a gente ainda está observando isso. 

Melhorou muito, mas a gente não sabe o quanto, então eu evito deixar sair sozinho 

na rua, mas ele vai para a escola. A gente leva e ele volta da escola com os amigos, 

porque eu acho que isso traz uma segurança, uma autonomia, uma independência 

para ele. Ele volta para a escola, para fazer alguma avaliação, alguma prova, ou 

algum trabalho. Ele vai para a minha casa ou para a casa da minha mãe com os 

amigos. Então, a gente leva para uma tarde ou uma noitinha que quer comer um 

pastel, um lanche, alguma coisa com os amigos. A gente leva, depois ele liga, a 

gente vai buscar. Ou, se está com a turminha toda vai embora a pé, porque Monte 

Verde é tranquilo. Então, ainda cabe, dá para fazer isso. Você fica com aquele 

medo, mas se eu for fazer o contrário, aí eu estou dando para trás de tudo que eu 

estou falando aqui. Então, é de novo a confiança de saber que ele está bem, que ele 

tem que ter a vida dele, que ele tem que ter autonomia. Porque eu acho que tudo 
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isso foi uma evolução para a gente. E se eu prender ele agora, eu vou regredir meu 

filho em tudo o que ele passou aqui. Então, eu acho que ele tem que seguir a vida 

dele. Eu acho que ele tem que viver mesmo! 

É muito difícil, mas a gente tem que viver, tem que viver. Eu falo que se eu 

passar no ‘oftalmo’ e ele falar assim: “Olha, a visão dele ficou nisso”, eu vou dizer: 

“Eu estou extremamente agradecida!”. Porque ele consegue ler, ele consegue 

escrever, ele consegue fazer as coisas dele ainda. E como eu falei, ele está bem, 

sem nenhuma sequela, está melhor do que entrou aqui. Então, não tem porque a 

gente ficar ali em cima dele o tempo todo. Eu dou risada, mas é isso, não tem 

porque ficar com essa superproteção descabida. Porque ele está com quatorze 

anos, então, se eu pegar muito pesado nessa parte, eu posso fazer com que ele 

seja um ser humano retraído, reprimido. E não é isso que eu quero! Eu quero que 

ele amplie os horizontes dele com tudo isso que ele passou, que lembre disso e 

possa cuidar de pessoas que vão passar por isso. Como ele fez com a menina que 

chegou. Que ele possa tirar todo o aprendizado e proveito disso. Que isso faça dele 

um grande ser humano, que ele possa mover o mundo e as montanhas com tudo 

que ele passou. Que ele possa acolher mais pessoas! 

Eu rio ao falar disso, porque eu espero para ele um futuro brilhante! Vamos 

ver! 

Ele é meu filho único, imagina! Eu acho que é por isso que o susto ainda foi 

maior. O ‘neuro’ olhar para você e falar que seu único filho tem cinquenta por cento 

de chance de viver. Eu dou risada para contar, mas não tem problema, eu encontrei 

com ele em Monte Verde, que ele estava de férias. Ele é de Bragança. E aí, eu falei 

para o meu marido: “Olha, é o Doutor”. Aí ele falou: “Não é”, falei: “É! Eu não vou 

esquecer o rosto dele jamais! E aí meu marido não deixou eu falar com ele, mas 

encontrou com ele depois e falou. Ele veio no carro e falou assim: “Doutor, sou pai 

do Gustavo, lembra da gente?” e o médico disse: “Lembro, lembro! Como é que está 

o Gu?”. E meu marido respondeu: “O Gu está ótimo, está curado, está fazendo 

tratamento” Eu conto rindo, porque ele ficou muito feliz em saber que o Gu estava 

curado! 

Depois a Drª. Nasjla falou: “Olha, por melhor que seja o médico, quando não é 

a área dele, para ele é um susto”. Ela falou: “Para a gente não, porque a gente vê 

casos e casos aqui, todos os dias, mas, quando não é uma coisa que o médico está 

acostumado a lidar, para ele também é difícil”. 
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A gente entendeu que o médico, embora um excelente médico, também tinha 

as dificuldades dele, como ser humano. A gente também tem as nossas, não é!? E 

ainda bem que no desespero dele, ele colocou a gente aqui no segundo dia de 

diagnóstico! Ou seja, a gente também tem que agradecer a ele, ao desespero dele 

de correr com o Gu. Dia quatorze de abril a gente estava aqui já, estava iniciando o 

tratamento. 

Então, acho que a gente tem que agradecer por estar aqui dentro, por existir o 

Graacc, por tantas outras coisas. E eu acho que isso é uma troca que a gente deve 

ao Graacc. Por tudo que fizeram pela gente, pelo acompanhamento, por estarmos 

aqui. Por ser feriado eu ver todo mundo aqui, por ser aniversário, eu ver todo mundo 

aqui! Mãe, filho, enfermeiro, médico, a tia da faxina, o pessoal da manutenção, que 

deixa o filho em casa, que deixa a mulher em casa, que deixa família, que está aqui 

com o sorriso no rosto, vinte e quatro horas por dia. 

Então, a gente deixa o recado de que diagnóstico não é fácil. Cada vez que a 

gente recebe uma notícia dessas, acho que em qualquer membro da família, é muito 

difícil, mas que, graças a Deus, existe o Graacc, com tantos índices altos de cura, 

para que não desista, não perca a fé, não perca a positividade na vida, que olhe as 

coisas de uma maneira diferente. Lógico que o medo vai fazer parte, mas acho que 

ele não deve dominar a gente e nem a gente deve passar isso para a pessoa que a 

gente vai acompanhar aqui dentro. Então, se tiver que entrar, que entre com o pé 

direito. Falo rindo, mas que saia com o pé direito também! Porque mesmo diante do 

susto, acho que tudo vale a pena nessa vida! 

Eu rio ao falar disso, porque eu procuro ser bem positiva mesmo! Eu sempre 

gostei muito de mexer com pessoas, lidar com pessoas. Como terapeuta, eu acho 

que esse lado positivo ajuda muito porque se eu não for positiva como é que eu vou 

ajudar pessoas? Como é que eu vou falar uma coisa que eu não sigo? Os meus 

clientes me falavam isso: “Nossa, você passando por tudo isso e ainda consegue 

sorrir!”. Mas se eu não fosse assim, como é que eu ia pregar isso para eles? Eu ia 

estar agindo ao contrário do que eu faço. Então, a gente percebeu que com isso 

tudo que aconteceu na nossa vida a gente conseguiu mexer com a vida de todos os 

clientes que a gente atende, porque cada um ficou tocado de uma maneira e eu 

percebi que cada um dos meus clientes conseguem ver a coisa de uma maneira 

mais positiva agora. 
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Apesar de ser terapeuta, eu sou uma pessoa ligada no ‘quinhentos e vinte’, 

vinte e quatro horas por dia. Eu trabalho muito, me dedico muito a cada cliente que 

eu atendo. Além de ser mãe, dona de casa, esposa. Dou risada, mas levo uma vida 

normal assim. Eu gosto muito do que eu faço! Eu comecei, o Gu já era bebezinho. 

Quando eu estava gestante dele eu comecei a fazer alguns cursos. Aí ele nasceu, 

eu continuei alguns cursos com ele bebezinho mesmo e eu via que era isso que eu 

queria fazer. Aí, eu fui aprofundando nos cursos e nos aprendizados. Parece que foi 

algo que foi acontecendo assim. Eu fui gostando da coisa, a coisa foi fluindo e a 

gente foi apostando nisso. Então, eu acho que isso de ver as coisas de outra 

maneira, eu sempre, sempre fui assim. E sempre fui meio menina, moleca. Meu 

esposo já não, ele é mais centrado, mais quieto. Mas eu falo que é o nosso 

complemento. Ele é mais calmo e eu já mais ativa. É engraçado, mas às vezes eu 

falo para o Gu: “Você tem mais juízo que eu” porque a gente está sempre rindo, 

sempre brincando. É bem engraçado isso, mas as médicas aqui, às vezes me viam 

pulando pelo corredor, que nem uma criança, e elas riam! E olha que já estou com 

trinta e seis anos! 

A gente sempre, sempre está fazendo piada, sempre brincando, porque fica 

mais leve, tudo fica mais leve quando você é positivo na vida. É comprovado 

cientificamente que toda pessoa que é negativa, que reclama da vida, ela atrai 

doenças, ela atrai negatividade, ela atrai coisa ruim. Eu falo rindo, mas a gente não 

quer isso para a gente. Eu não quero isso para mim! Eu não quero isso para 

ninguém! Então, acho que vale a pena. 

Meu pai que sempre me pergunta: “Não vai crescer, filha?”. Eles são de 

Monte Verde também, aliás, todos nós somos de lá. E eles também foram essenciais 

nesse processo todo. Ajudaram muito! Meu pai sempre muito preocupado, mas acho 

que para um avô e para uma avó, o susto também é muito grande. Eu vi que eles 

sofreram muito, repito, muito, por estarem longe, por não estarem aqui, por não 

saberem como que era feito o tratamento. Por mais que eu contasse, acho que eles 

imaginavam a coisa de uma maneira totalmente maior do que era. Então, acho que 

isso fez com que a coisa ficasse muito mais pesada para eles do que para a gente. 

Mas eles foram essenciais em tudo. No companheirismo e ajuda, em estar sempre 

perto. Eles são, foram ótimos. Não fomos só os três, teve todo esse movimento da 

família, também. Isso ajudou muito, muito mesmo! Juntou todo mundo! 
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Embora, eu sempre falo isso, às vezes, lógico, chega uma hora que o 

cansaço bate. E ainda tem que conversar e consolar as pessoas da família, falando 

que está tudo bem, que acreditem na gente, porque estava tudo bem. Então isso 

também chega a ser engraçado, mas assim de ter que mostrar para a família que a 

coisa não é assim, que é de outro jeito. Mas, no geral, acho que essa união toda, é 

muito boa. 

Eu venho de uma família grande. Tenho uma irmã e um irmão, que é o 

caçula. Eu sou a mais velha. Minha irmã tem uma filha de cinco anos, ou seja, eu 

tenho uma sobrinha. Minha irmã também ficou desesperada com o diagnóstico do 

Gustavo. O meu irmão ficou também, sem chão. Eles são muito, muito grudados 

mesmo! O dia que a gente chegou aqui, meu irmão que trouxe, ele que estava com 

a gente e ele me olhava e me pedia calma, eu olhava para ele e eu via que ele 

estava desesperado, porque entrar aqui não é fácil! Você começa a olhar para o 

lado e fala: “Nossa, será que meu filho vai passar por isso!? Será que ele vai ficar 

assim!? Nossa, será que meu filho vai ficar careca!? Ai meu Deus! Ai meu Deus!” Eu 

sabia que o Gu tinha alguma coisa na cabeça e eu via criança passar com cicatriz e 

falava: “Meu Deus! Que vai acontecer!?” Mas, foi! Passou! 

Teve o impacto. Mas, foi rápido, passou rápido! 

Eu dou risada agora, mas não foi uma escolha, não pude escolher passar por 

isso. Mas, já que a gente está aqui... sabe aquela coisa de fazer valer a pena? 

Tudo? Pode ser que alguém escute isso e fale assim: “Ah, ela tirou o filho dela de lá 

com saúde, por isso que está falando isso”. Olha, se fosse ao contrário, lógico que 

não ia ser fácil, mas mesmo assim, ainda teria a certeza que, se fosse ao contrário, 

eu ia ter feito valer a pena para ele cada dia que ele viveu aqui dentro. Como eu não 

sabia, como eu estava lidando com o desconhecido, eu sempre fiz de uma maneira 

oculta para ele, para valer a pena cada dia que ele ficou aqui dentro. Porque eu não 

sabia se ia levar ele para casa ou não. Mesmo assim, eu falei: “Enquanto ele estiver 

lá dentro, vai valer a pena! Vai valer a pena as idas dele, as vindas aqui para o 

apartamento que alugamos em São Paulo. O que eu puder fazer para ficar leve, eu 

vou fazer!”. Então, eu acho que em vez de a gente pensar na dor da gente como 

mãe, ‘ai, vou levar para casa, não vou?’, faça valer a pena a vida do seu filho, a sua! 

O tempo que você tiver com ele, faça valer a pena, porque a gente não sabe quanto 

tempo vai ser, quanto tempo dura. Se vai sair ou não! Então, faz valer a pena porque 

a gente está lidando com o desconhecido! 
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Por exemplo, o Gu, quando começou a perder os cabelos, para mim foi muito 

difícil! Foi muito difícil! Um dia ele falou: “Mãe olha. Acho que meu cabelo está 

caindo.” Eu passei a mão, saiu um monte de cabelo. Aí, eu fui para o quarto, chorei 

um pouquinho escondida dele, voltei e falei para ele: “E aí, o que você quer fazer? 

Você quer raspar o cabelo? Você quer deixar cair? Vai ficar cheio de falha. Se eu 

fosse você eu rasparia!”. Ele respondeu: “Eu posso esperar um pouco?” e eu disse 

que claro que podia: “Não, no seu tempo! A hora que você quiser raspar, a gente 

raspa”. E voltamos para Monte Verde. Ele quis ir à escola e eu fui acompanhar. 

Chegando lá, os meninos perguntaram: “E aí, Gu?”, e ele: “Ai gente, meu cabelo 

está caindo!” Não deu outra, os meninos falaram: “Ah, raspa o cabelo!” Aí, ele falou 

assim: “Acho que eu vou raspar mesmo!”. Na hora, eu tive uma ideia. Falei: “Ah 

gente, vamos fazer o seguinte? A gente marca em casa uma tarde para raspar 

cabelo e quem quiser raspar cabelo vai em casa, raspa o cabelo!”. Todo mundo na 

hora, reagiu: “Ah, então está bem Gu! Então a gente raspa o cabelo com você!”. 

A gente passou uma tarde lá, raspando cabelo de criança. É bem engraçado, 

foram uns cinco amigos da escola, mais o meu irmão e mais um amigo lá da rua, 

foram raspar o cabelo, rasparam junto com ele. E aí, a gente fez uma sessãozinha 

de cinema com refrigerante, pipoca, um monte de porcaria. A gente raspou o cabelo 

de todo mundo como se fosse uma festa. Ficou mais leve para ele. Então, diante de 

todas as situações que ele passou, com as mudanças que ele sofreu, a gente tentou 

fazer com que ficasse mais leve. Íamos para Monte Verde, o pessoal ia lá para casa, 

porque acho que era muito importante para ele. Aliás, não era e sim, é muito 

importante para ele, os amigos nessa hora. A gente tentava adaptar a situação com 

uma leveza para ele, de uma forma bonita, porque eu como mãe, estava lidando 

com o desconhecido, eu não sabia como é que ia ser. Eu queria, ou melhor, eu 

quero, que todos os dias sejam bem vividos para ele, bem aproveitados. Eu falo isso 

pra ele: “Aproveita que está curado, aproveita sua vida, faça coisas boas, porque a 

gente não sabe o que vem amanhã!”. 

Então, eu acho muito importante se viver bem, positivamente hoje. Eu falo 

isso para o Gu: “Gu, se morrer amanhã, tem que valer a pena!” Então, o hoje teve 

que valer a pena. O ontem teve. Tem que estar feliz, pelo menos. Porque a gente 

vive em um mundo que todo mundo quer ser melhor que todo mundo. A gente 

trabalha para pagar conta, para ter um status... falei para ele: “A gente esquece de 

ser feliz, de sorrir para o outro, de olhar na cara”. Eu digo mesmo para ele: “A gente 
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anda aqui em São Paulo, você vê as pessoas em grupo, ninguém se olha, está todo 

mundo olhando no celular. Ninguém se fala, ninguém! Não é esse mundo que eu 

quero para mim, não é esse mundo que eu quero para você”. Eu falo para ele: “Olha 

nos olhos para falar.” Pode ser que eu seja boba de falar isso, ‘ai a terapeuta está 

falando’, mas não é, eu acho que a gente tem que carregar essa importância, 

principalmente aqui onde a gente está. Dentro de um hospital onde a gente está 

lidando com o desconhecido, onde a nossa vida está ali naquela linha. Então, acho 

que ainda mais aqui, acho que tem que valer a pena, tem que falar para a pessoa: 

“Está sofrido, está pesado? Olha, vale a pena! Olha do lado ali! Está vendo que... 

não vamos reclamar, porque você vai tomar sua ‘quimio’, vai embora para casa e 

quem está aqui há meses, enfatizo, meses sem ver a família?!”. 

A gente assistiu cenas aqui, que eu vi a criança pedir coisas para mãe e a 

mãe não tinha como dar. Eu falo para o Gu: “Isso dói, porque você vê seu filho 

passando por isso, já dói, e aí você ver o filho pedir uma coisa que a mãe não pode 

comprar! Dói mais, bem mais ainda!” Então, se você for um ser humano carregado 

de culpas e só pensar negativo, não aguenta. E para a gente poder passar uma 

coisa positiva para essas crianças, a gente tem que estar bem com a gente. Acho 

que a gente não vive bem vinte e quatro horas por dia. Eu também como terapeuta, 

tenho as minhas quedas, mas nunca deixei o Gu me ver chorar. Eu acho que eu 

chorei pouquíssimo, hoje falo rindo, mas nunca deixei ele ver minhas quedas. 

Porque eu acho que a mãe, enfatizo bem, a mãe tem um papel muito importante na 

vida do filho e se a gente mostrar para eles que eles podem, eles vão acreditar que 

podem! E acho que a gente está aqui dentro de um lugar onde se fala em noventa 

por cento de chance de cura, noventa e cinco em alguns casos. A gente está dentro 

do melhor lugar para tratar, com os melhores médicos, com tudo que a medicina 

dispõe de melhor e de ponta, para se tratar um tumor, mas nada disso tem valor se 

você não tiver uma boa conduta, uma boa posição para se levar isso. Medicamento 

não faz essa parte. Ele vai trabalhar o lado físico. O emocional, acho que toda mãe 

tem que estar preparada para mostrar para o filho que ele pode e que ele tem direito 

de desistir, se ele quiser, mas que enquanto ele quiser lutar, você está ali do lado 

dele. Não é fácil isso, não, não é. Mas é necessário. 

Eu parei meu mundo para estar aqui com ele. Ser mãe é uma coisa que foi o 

melhor processo da minha vida. E ser mãe de um menino que nem o Gu, foi um 

presente! O Gu é um presente! A gente olha para ele, eu olho e falo: “Nossa! Eu não 
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acredito que eu na minha ignorância e insignificância ainda consegui ter um filho tão, 

tão evoluído!”. E eu acho que é isso. 

Eu queria ser mãe. Eu me casei muito cedo, eu tinha dezessete anos, meu 

esposo foi meu primeiro namorado. A gente está junto até hoje. Vinte e poucos 

anos! 

Eu queria ser mãe, mas o Gu veio de surpresa, a gente não estava esperando 

para aquele momento, não pensávamos ‘ah, vamos ter um filho!’, mas ele foi uma 

surpresa muito boa! A gente amou a ideia. Em momento nenhum foi um susto. Eu 

tinha vinte e dois anos quando eu engravidei dele. E desde então, eu sempre fui 

uma mãe muito presente, muito colada, muito pegajosa até. Eu dou risada, mas é 

assim, sempre estive junto com ele. Claro que trabalho – desde cedo eu já 

trabalhava, desde os treze anos. Em Monte Verde tem muito comércio, então eu 

trabalhava em loja –, ou seja, faço minhas coisas, mas tenho meu momento para 

ele. Eu acho que isso é muito importante, sempre tive, independente de estar aqui 

ou não. Quando a gente soube que ele ia passar por todo esse processo, eu falei 

para ele: “Olha, a gente vai levar isso como um segundo mundo. A gente está em 

Monte Verde, a gente vai ter vida normal, vou trabalhar, você vai para a escola, a 

gente vai fazer as coisas e lá em São Paulo, você vai para tratar da sua saúde”. 

Então, a gente sempre teve essa coisa para lidar com as duas situações. 

O dia da cirurgia do Gu, dia vinte e seis de abril, meu marido e eu 

completávamos dezenove anos de casado. A gente nem lembrou disso, ante a 

situação. Depois, quando o Gu saiu da cirurgia, a gente estava do lado dele e ele 

falou assim: “Mãe, é aniversário de casamento de vocês hoje, não é?! Esqueceu?!” 

E eu falei assim, rindo: “Ah, esqueci filho, porque hoje, justamente hoje, não dava 

para lembrar!”. 

Eu lembro que quando eu comecei a ver essa área de massagem e gostar, 

comecei a estudar, me aprofundar e o Gu nasceu e foi crescendo, eu vinha para São 

Paulo para fazer os cursos. Deixava os dois em Monte Verde e vinha, ficava uma 

semaninha e voltava. Eu ficava assim, para poder estudar. E deu certo! 

E agora em São Paulo de novo, a gente chegou com tanto medo, tantas 

inseguranças. O medo do incerto, do que podia acontecer, do que não podia, do que 

não dependia de mim. E deu tudo certo novamente! 

Na nossa cidade, outro dia, eu estava na fila da padaria e todo mundo 

perguntando do Gustavo. E eu: “Ah, está bem, está ótimo!”. Aí, a dona da padaria 
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saiu do balcão e veio, me abraçou chorando e falou: “Olha. É... eu penso tanto em 

você!” Aí eu falei:” Ah, muito obrigada!”. Aí ela disse: “Não, porque eu não ia ter sua 

força! Eu fico imaginando o susto que você tomou, o quanto foi difícil para você”. Aí, 

eu a abracei e falei: “Olha, obrigada. Mas parece que não foi tão difícil assim... não 

foi tão difícil assim! Teve as dificuldades, mas se eu for olhar com esses olhos que 

você está vendo, não vai dar certo. Eu tenho que olhar além, para eu 

conseguir...”  Aí, ela ainda disse: “É, eu não ia conseguir mesmo”. Eu lembro disso 

rindo, mas é isso, foi leve, não foi tão pesado não! Acho que o medo que a gente 

chega é muito pior, carrega a gente para esse lado obscuro da coisa que não é tão 

assim. 

Em relação àquela história que eu contei no início, a Amália estava falando 

que ela ficou emocionada (o dia que aquela mãe chegou, ela viu). E falou assim: 

“Foi muito forte o que vocês fizeram! Eu falei para minha família, todo mundo ficou 

emocionado!”. Acho que ela ficou sem graça de ter chorado na minha frente. Aí eu 

falei para ela: “Que bom que a gente conseguiu isso! É isso que a gente queria aqui. 

Tocar pessoas. Que bom que você ficou tocada! Que todo mundo consiga fazer isso 

aqui dentro!”. 

E que ninguém deixe o medo abater, porque quando a gente sente medo, a 

gente tem falta de fé e quando a gente tem fé, a gente não tem medo! 

 

5.8 Paciente Ellen 

 

Em julho de 2016, fiquei sabendo do final do tratamento de Ellen [8] através 

de Laís, sua psicóloga. Por ser difícil o encontro com a menina e sua mãe, devido 

a não comparecerem em certas consultas no hospital, decidi ligar para realizar o 

primeiro convite. A mãe colocou-se prontamente à disposição, mas a entrevista 

demorou a ocorrer, pelo mesmo motivo anterior, deixaram de ir algumas vezes às 

consultas marcadas. 

Após alguns reagendamentos, a entrevista foi realizada em meados de 

novembro de 2016, na sala da Psicologia. 

Ellen já sabia os objetivos de nossa conversa, pois havia me conhecido em 

sua casa dois dias antes, momento em que aproveito para fazer sua pré-entrevista. 

Assim, chegou bastante animada, falante e sorridente. 
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No entanto, quando iniciamos a narrativa, há uma brusca mudança, Ellen 

assume outra postura. Ficou envergonhada e com a fala entrecortada. Fez pausas e 

interrupções para pensar e olhava bastante para o gravador enquanto falava. Com 

isso, percebi que poderia estar inibida com a gravação. Então, tentei explicar 

novamente o nosso funcionamento ali e dar um clima descontraído à conversa, mas 

mesmo assim, ela permaneceu contida, diferente do que eu havia visto 

anteriormente. 

Sua narrativa durou cinquenta e cinco minutos, mas gerou um documento de 

somente quatro páginas.  

Por duas vezes, fomos interrompidas, para que comparecesse a consultas 

médicas, que estavam previamente agendadas. Com isso, a mãe vinha chamá-la na 

sala e a trazia de volta. 

Ainda tentando uma estratégia de seguir com a conversa de uma maneira 

mais espontânea, propus iniciarmos seu livro, o que a fez gostar bastante da ideia. 

Pediu para que iniciássemos justamente em um momento que pareceu querer parar 

de falar sobre o tratamento.  

Porém, através de algumas investidas que tentei fazer, percebi claramente 

que não queria falar sobre isso, desviando o assunto quando aparecia. 

  

Eu sou muito barulhenta! 

 

Eu sou a Ellen. Eu sou barulhenta. Eu sou muito barulhenta. Eu falo muito, eu 

gosto de falar muito, muito, muito. Eu gosto de falar muita coisa. Ixi! Eu falo tanta 

coisa que eu nem lembro mais o que eu falo. 

Eu tenho nove anos. Eu gosto de brincar com as minhas amigas na minha 

casa. Eu gosto de brincar de boneca, médico, de mercado e de escolinha. Eu gosto 

de brincar mais, mais do mundo, adivinha do que?! De boneca! 

Eu brinco com minhas amigas. Nós brincamos que nós brigamos e nós 

voltamos a falar. Mas isso é só na brincadeira, não é de verdade. Nós brincamos 

que nós somos irmãs. Aí brigamos e voltamos a falar. 

Eu moro com meu irmão, minha mãe, meu pai e minha cachorrinha. Meu pai 

tem trinta anos! Ele chama Éder, minha mãe Thaís, meu irmão Éder Júnior, o nome 

da minha cachorrinha é Emely e o meu é Ellen. 
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Escuta isso que eu estou falando, é legal! Todo mundo na minha casa tem o 

nome com a letra ‘E’! Menos a minha mãe. Até minha cachorrinha é com ‘E’. Menos 

a minha mãe, mas o nome dela podia ser Evelyn. 

E o nome da minha cachorrinha é Emely, mas eu não cuido dela. Eu não 

gosto de cuidar dela. Ela só me morde!!! Na hora de brincar, ela brinca. Eu jogo o 

ursinho para ela e ela vai correndo atrás. E esse dia, dessa brincadeira, meu irmão 

deu comida para ela na boca! Ele pegou a ração na mão e ela foi pegando da mão 

dele e comendo assim: “nhoc, nhoc”. 

É engraçado! Mas, eu não dou comida para ela na boca, não! Eu não sei 

desde quando eu tenho ela, eu só sei que eu ganhei ela desde seis anos. Ela era 

assim pequenininha, um filhote. 

Ah, eu também gosto de brincar de esconde-esconde. Brinco mais dentro de 

casa com meu irmão. Melhor do que brincar lá embaixo no prédio. 

E eu não gosto de dormir! Pior coisa é dormir! Ai, eu não consigo dormir. Pior 

coisa é dormir porque eu tenho muito medo de dormir sozinha. Eu falo baixo, mas é 

assim: meu irmão tem que me esperar para dormir. 

Acho que eu tenho medo, porque eu fecho o olho e aí eu sonho. Eu sonho 

com a loira do banheiro. Uma vez que eu sonhei, fiquei com medo. Foi assim: no 

bloco onde eu moro, na minha porta... Eu sonhei que ela estava lá de baixo da 

escada. Aí, dava meia-noite em ponto, o bloco tremia, porque não podia ficar 

ninguém mais no bloco a meia-noite. E eu fiquei no bloco até meia-noite! Eu estava 

comendo maçã sozinha lá no bloco. Quando eu entrei em casa, eu dei uma volta na 

chave. Ela destrancou com a chave dela pelo lado de fora. Aí, ela entrou na minha 

casa, eu enfiei o braço assim todo na boca dela. Depois eu acordei. 

Acho que minha mãe contou que fico muito nervosa, né? Eu sou muito brava 

também. Ih, fico nervosa porque meu irmão me irrita. Eu irrito mais ele, na verdade. 

Aí, quando ele vem, eu não aguento brincar. Vou explicar direito: óh, esses dias, 

meu irmão estava fazendo o trabalho dele, aí eu fui lá, irritei muito ele. Aí depois eu 

não aguento, porque o Junior me bate. Mas eu também bato nele, eu que bato. Eu 

que bato mais! Eu que irrito mais ele. Ah, mas ele também fica com uma cara... Aí, 

eu quero animar meu irmão e ele não gosta. Eu animo o Junior, ixi! Eu faço muita 

coisa para animar ele. Eu brinco, ele não gosta. Aí, eu fico irritada também. Enfim, é 

assim... 
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E eu me bato na cara. Desde quando eu comecei o tratamento eu faço isso. 

Só desde quando eu comecei o tratamento, antes não. Minha mãe pergunta para as 

pessoas que ela conhece, se elas também ficaram como eu e elas falam que sim. 

Eu comecei a fazer isso, porque eu não ia para a escola, era só vindo para o 

hospital e eu gostava de escola. Agora eu não gosto mais, porque a professora está 

chata. Desde quando eu fui curada, ela está assim. Eu estou chateada com isso. 

Foi assim: eu estava com aquele tumor na cabeça e eu não enxergava – eu 

não enxergo ainda, porque eu fui curada do tumor, só que não enxergo ainda - mas 

eu fui curada e não sei, ela ficou doida comigo. Dá vontade de falar: “professora, não 

é só porque eu fui curada do tumor, que eu fui curada da visão!”. Dá vontade de falar 

isso. Não sei o que foi, ela ficou doida do nada! Dá vontade de falar para ela: 

“professora, não é só porque eu fui curada do tumor que você tem que ficar assim, 

porque ainda eu não estou curada totalmente”. 

Eu não fui curada da visão. Minha visão afetou com o tumor. 

Eu parei de enxergar desse olho direito. Só que, lá na minha escola, a 

diretora é mais legal e ela comprou lápis mais escuro para mim. Eu tenho também 

lupa, a régua de aumentar letra, plano ‘inclinário’ e o lápis. 

A professora está doida! É engraçado isso, mas a escola é legal! O nome é 

Escola Estadual Victório Américo Fontana e fica em São Mateus. Como eu moro em 

Guaianazes, eu fico duas horas e meia na perua para chegar lá! 

Depois que eu comecei o tratamento que a professora foi ficando mais ou 

menos legal, depois ela ficou legal e depois que eu fui curada, dia dez de agosto, ela 

ficou chata. Nesse dia ela ainda estava legal, que foi o dia que fui para a escola falar 

para elas que eu fui curada. No outro dia que eu fui para a escola, ela já estava 

chata. A professora é a mesma desde o primeiro ano. O nome dela é Glauce. 

Eu fui curada dia dez de agosto. Nesse dia, já fui lá na escola, avisar a 

coordenadora, a diretora, a professora e todas as professoras que já me conheciam. 

Porque todas elas me conhecem lá. Aí eu falei bem animada: “Professora eu fui 

curada!!!”, e ela respondeu: “ai que legal!”. Mas, quando foi no outro dia, ela já 

estava chata. 

Já aconteceu muita coisa na escola. Uma coisa que aconteceu, foi que um 

menino me machucou, na minha cirurgia do Port. Ele levou convocação por isso. Ele 

estava correndo e eu estava comendo com minhas amigas, aí ele veio correndo e 

plum! Levou convocação e no outro dia, onde bateu, estava vermelho e roxo! 



173 

 

 

Antes de eu ser curada, aconteceram muitas coisas aqui no hospital também. 

Eu não lembro de tudo. Eu lembro o dia que eu entrei, mas não lembro de tudo que 

fiz aqui. Eu lembro que quando eu entrei aqui, eu já conheci vários amiguinhos, a 

Victória. Eu conheci vários amiguinhos, eu estava vindo, conheci mais amiguinhos, 

eu continuei vindo e conhecendo mais amiguinhos e assim por diante. 

Aí, eu fui conhecer o hospital, fui conhecer a ‘Brinquedo’, fui conhecer a 

‘Quimio’, o hospital todo! Eu conheci aqui. E depois vim, vim, vim, vim, muito, vim 

até... Eu já fiz cinco cirurgias! Eu não lembro direito, mas eu já coloquei duas 

válvulas, eu já fiz a biópsia, já fiz a cirurgia do Port, do PIC, que o PIC é aqui, fica 

assim debaixo da blusa e a válvula é assim, um caninho que vem até a barriga. Vou 

mostrar! 

Eu acho que o tratamento não foi nada bom. Nada bom porque eu tive 

reação. Eu ia no trem, vomitando, cuspindo, salivando muito. Tive reação que 

vomitei um dia, uns seis dias, acho que foi isso. E nos outros dias, eu só ficava 

salivando, só salivando. Minha mãe teve que levar até um copinho para mim no 

trem. Não era nada bom porque eu ficava salivando muito, muito. Eu chegava em 

casa, vomitava muito, tudo de novo. Vomitava e salivava muito até o outro dia. 

Quando melhorava eu brincava. Quando eu passava mal, eu não brincava, só 

no dia seguinte. Eu ficava deitada o dia inteiro dormindo. Eu melhorava no outro dia. 

Eu fico chateada quando falo. E eu não ia para a escola, porque eles entendiam o 

que eu passo. Mas, eu não quero falar mais disso não! 

Eu brinco de lousa também. Eu tenho uma lousa. Ela é mais ou menos daqui 

até ali, é desse tamanho. Eu ganhei agora, da vovó Dora. Está atrás do meu guarda-

roupa. Eu vou na casa dela. Ela me dá doce, muito doce. Ela me enche de doce e 

eu nem gosto... eu amo! Eu nem gosto... é engraçado! 

Eu vou sempre na casa dela. Eu tenho dois carrinhos de boneca, um berço e 

um bebê conforto também para brincar. Eu sempre brinco com tudo isso com minhas 

amigas. 

E chega, de brincar é só isso, mais nada, pelo amor de Deus! Já falei muito! 

Tem dia que minha mãe tem que falar assim para mim: “Ellen, para de falar 

um pouco menina, você fala demais!” Aí eu respondo, indignada: “mãe, mas deixa 

eu falar!!!” 

Eu gosto da Peppa! Eu já assisti todos os episódios, eu amo a Peppa! 
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Tem aquele episódio que ela fala assim: “eu sou muito barulhenta! 

Roonnnnnnc” 

Eu vou abaixar minha cabeça e vou lembrar mais coisas que eu amo... 

Já sei! Eu já sei, eu gosto de pular em poças de lama. A Peppa fala assim: 

“mamãe podemos pular em poças de lama? Eba!!!” 

Eu gosto de assistir Peppa Pig, Barbie. E gosto de assistir também, Doutora 

Brinquedos! Ela dá um beijinho nos pacientes que estão doentes. Ela dá um beijinho 

e eles curam na hora, com o beijinho dela. Eu conheço uma médica assim! 

Eu lembro do dia que eu fiquei curada! O médico falou assim: “então, vocês 

podem subir lá para a ‘Brinquedo’ que nós chamamos pelo microfone”. 

Aí eu fiquei esperando na ‘Brinquedo’. Depois. O doutor chamou pelo 

microfone. Nós descemos correndo. A hora que nós chegamos na sala, ele falou: 

“daqui quatro meses, vocês voltam”. Nós falamos: “oi, doutor?! Fala de novo!” E ele 

repetiu: “daqui quatro meses, vocês voltam”. Nós ficamos falando: “não acredito!!! 

Ellen, eu não acredito!!!” 

Já começamos a chorar, as lágrimas começaram a escorrer. Eu, minha mãe e 

meu pai (só viemos eu, minha mãe e meu pai), ficamos chorando, de felicidade, de 

alegria! 

Também já chamaram que umas quinze doutoras, acho, para me ver. Eu 

achei que eu não estava curada. Porque tipo, foi uma surpresa! 

Mas, vou terminar o meu livro agora! Era isso, eu não lembro mais nada... 

Vou falar só mais uma coisa: Eu gosto da Brinquedoteca do meu hospital. Eu 

gosto de brincar e montar pulseiras de miçanga lá. Eu tenho um pote assim grande 

lá em casa. 

Eu gosto da minha Brinquedoteca do hospital... Opa, não! A Brinquedoteca 

não é minha. Que engraçado! 

 

5.9 Thaís, mãe da paciente Ellen 

 

Conforme agendado por telefone, em novembro de 2016, Thaís recebeu-me 

muito bem em sua casa. Sorria e segurava um enorme guarda-chuva na porta do 

condomínio onde morava, em Guaianazes. Chovia torrencialmente. No entanto, 

cheguei com facilidade, pois já pelo telefone, fez questão de explicar 

detalhadamente o caminho. Disse estar surpresa por eu ter topado ir a um bairro tão 
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distante. Notei que queria deixar-me bastante a vontade e estava um pouco sem 

graça de eu ter ido até lá. Ofereceu-me lanches e o clima foi bastante descontraído 

durante todo o tempo. Além disso, sua narrativa também foi bastante descontraída e 

levou aproximadamente uma hora e vinte minutos.    

A entrevista foi interrompida algumas vezes, por conta do seu filho mais velho 

chegar em casa e quando solicitou que ele me servisse lanches. Assim, embora 

tenha sido uma longa conversa, o produto final de seu relato rendeu dezoito 

páginas. 

Percebi que gostaria que seu filho e seu marido participassem da narrativa, o 

que aconteceu em dois momentos, uma com o filho e outra com seu marido e filho. 

Durante sua narrativa, solicitou a eles confirmações das histórias que relatava e até 

mesmo pedia para que contassem algo.  

Mesmo sendo um conteúdo de caráter triste, Thaís é bastante divertida e tem 

um tom jovial. É também bastante enfática, repetindo algumas palavras com certa 

indignação, tom que também marca sua narrativa. 

             

Às vezes, eu fico pensando: “Óh, meu Deus! Eu passei por tanta coisa! 

Mas, graças a Deus nós superamos. Foi difícil, foi muito difícil. Para nós 

quatro”. 

 

Eu me chamo Paula Thaís, mas todo mundo me chama de Thaís. Tenho vinte 

e nove anos, dois filhos, sou casada e dona do lar. Nunca trabalhei. Depois do 

tratamento da Ellen, também não pude trabalhar. Sou daqui de São Paulo e minha 

vida é essa: cuidar deles, me dedicar a eles. 

No momento é assim, os dois, ele tem treze anos, porque eu o tive com 

quinze. Engravidei com quatorze e a Ellen, eu tive com dezenove. Tanto eu, quanto 

o pai. Nós temos a mesma idade, praticamente. O pai deles é um ano só mais velho 

que eu. A gente namorava há um ano, aí eu engravidei dele e na época, nós ficamos 

um ano ele na casa da mãe dele e eu na minha. Quando o Juninho, meu filho, 

estava com um ano e três meses, nós fomos morar juntos. 

Estamos juntos vai fazer dezesseis anos, no ano que vem, em abril. O 

Juninho é do dia vinte e quatro de dezembro. Quando ele fez um ano, no dia do 

aniversário do meu esposo, o Éder, em maio, nós fomos morar juntos. Já queríamos 
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isso. Quando o Juninho nasceu, nós começamos a comprar as coisas para ir morar 

juntos. Então, quando estava tudo comprado, nós fomos. 

Aqui, nesta casa, a gente está já tem quatro anos, mas nós somos de São 

Mateus. A Ellen estuda lá, fica a cinquenta minutos daqui. Isso porque quando eu 

descobri o problema dela, eu estava fazendo faculdade e eles ficavam com a minha 

mãe. Tem a casa que eu morava lá, de dois cômodos, e a gente ficava lá durante a 

semana. Eu vinha para cá só de sábado à noite. Quando era na segunda de 

madrugada, que meu marido ia trabalhar, nós íamos para lá, eu já levava tudo e 

ficava lá a semana toda. Então, quando eu descobri o problema da Ellen, ela já 

estava na escola lá. É a mesma escola que eu estudei, que meu marido estudou, 

que minha família toda estudou, minha prima, primo, cunhado, meu filho. Então, é 

uma escola que eu conheço todo mundo e eu coloquei a Ellen lá também. 

E depois de tudo o que aconteceu, lá mesmo eles me ajudaram a correr atrás 

de algumas coisas que eu não estava sabendo, eu não estava tendo mais para onde 

correr, por conta do problema da Ellen mesmo. Porque, até então era algo com o 

olho e eu não sabia o que era! Eu corria atrás do oftalmologista. Eu corri um ano, 

enfatizo, um ano! E por fim, eles, da escola, descobriram junto comigo. E por isso, 

fiquei com dó de tirar de lá. 

Não é que eles me ajudaram. Eles ajudaram na parte do olho, mas na parte 

do tumor, tudo eu corri atrás. Eu consegui uma consulta lá no Hospital São Paulo. 

Eles me ajudaram, pois me deram bastante suporte. E fiquei mesmo com dó de tirar 

de lá. Eles arrumaram perua, ela vai de ‘Ligado’ e vem de ‘Ligado’, o transporte da 

região, ou seja, deu dó.                               

Só que hoje eu já não quero que ela estude mais lá. Porque depois que ela foi 

curada, ela achou que a professora mudou um pouco. Tanto que nas últimas 

consultas que eu tive com a Laís, a psicóloga dela, ela já não queria mais ir para a 

escola. Ela falou na consulta. Ela não quer! Ela não quer mais ir para a escola, diz 

que a professora é muito bruta, que a professora é isso, que a professora é 

aquilo...  Então, eu fico meio desconfiada de mandar. 

E foi muito engraçado, dois dias depois que a gente ficou sabendo, ela mudou 

com a Ellen. A gente ficou sabendo no dia dez e no dia dez ela não foi para a 

escola, no dia onze, que foi uma sexta-feira, ela falou: “Nossa mãe, a ‘pro’ me deu 

umas respostas...” Eu falei: “Ah, filha deve ser um dia que ela está meio...”, porque 

todo mundo tem aquele dia pior. E fomos levando. Depois, na segunda, ela falou de 
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novo: “Ai mãe, a professora falou assim, assim, assim...” Aí, eu falei: “Ellen, você 

tem certeza?” e ela respondeu que sim e depois ela foi falando, insistindo. Até que 

ela falou que não queria ir mais para a escola. E ia chorando. Acordava com uma 

dor de cabeça, uma dor de barriga. Até febre ela tinha! Eu passei a não mandar 

mais. Quer dizer, tinha dia que eu mandava, dia que eu não mandava. Tinha dia que 

eu mandava e tinha que buscar no meio da aula, as duas, três horas. 

A minha mãe é quem ia, porque minha mãe mora perto. Eu fui conversando 

com ela, o pai foi conversando também, que ela tinha que terminar esse ano. Mas 

está difícil ainda! Tem dia que ela fala: “Ai mamãe, aquela bruta... não quero mais... 

eu não quero mais ir para a escola”. Eu falo rindo, mas ela diz isso: “Não aguento 

mais ir para a escola!”. Semana passada mesmo ela falou: “Eu já não falei que não 

quero nunca mais ir para a escola?!”. E eu falei: “Mas você vai!”. Só que, claro, eu fui 

conversar na escola. Conversei com a diretora, com a coordenadora. Elas me 

ajudam demais, gostam muito da Ellen. Eu falei: “Não é porque a Ellen curou o 

tumor, que ela não tem um problema, ela tem um problema no olho.” Ela não vê 

direito de um olho. Ela tem dificuldade para enxergar. Para ela assistir TV, ela senta 

no rack, que é bem perto da TV. No rack!!! A coordenadora falou que ia conversar 

com a professora. Ela melhorou um, dois dias. No terceiro dia, já não estava bem, 

no quarto dia, vou e converso de novo, repito, de novo! Está cansativo. 

Tanto que, na semana passada, a Ellen foi à ‘neuroftalmo’ e eles perceberam 

que ela perdeu mais a visão. Então, eu perguntei indignada: “Por quê?! Se não tem 

mais o tumor, por que é que perdeu a visão?!” Daí, eles cogitaram algo para mim, 

dizendo assim: “Mãe, também estamos fazendo a mesma pergunta!” Eles então, 

disseram: “Agora o que importa é sabermos de onde está vindo, de onde está vindo 

é a resposta”. Mas, ela só vai fazer a nova Ressonância no dia sete. Então eu liguei 

na escola e falei: “Olha, ela está assim, assado...” e elas disseram: “Ah, mãe, ótimo, 

pode deixar”. Algo mudou e olha que a Ellen está com essa professora, já pelo 

terceiro ano! Então, ela percebeu. Porque foram três anos de um jeito e do nada, do 

nada mesmo começa a mudar, ela não quer ir mais. 

Mas, eu vou forçando, eu vou comprando algo. Minha mãe vai à escola todo 

dia, leva dinheiro, leva bala, pra ela ir ficando. 

Quando estava acabando o tratamento, eu conversei. Fui lá à escola, nós 

fomos.  Elas abraçaram, beijaram, elas estavam bem comigo. Eu falei para a Ellen 

que estava estranho, e ela também falou: “Nossa mãe, depois que eu fui curada a 
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professora ficou bruta.” Ela fala mesmo, ela percebeu: “Eu não quero ir mais!”. Foi 

tipo coisa de um dia depois da notícia. Ela até falou para a psicóloga dela, a Laís: 

“Laís não quero mais ir para a escola”. A Laís conversou com ela, teve um momento 

só dela e da Laís e não sei o que elas conversaram, mas elas falaram. A Gabi, 

terapeuta ocupacional também conversou muito com ela, falou: “Ellen tenta ficar até 

o final”. Ela está levando, está indo! Entre trancos e barrancos, ela está indo. Ela 

chega a chorar para ir. Esta semana e a semana passada ela foi, porque ela está 

bem empolgada, é final do ano e vai pegar foto, calendário, essas coisas. Tudo isso 

empolga a criança! Mas, tinha dia que ela ia chorando na perua. Ficava com dor e 

até febre dava! Eu ia para o Graacc, cansada já, chegava lá e não era nada! 

Às vezes eu penso que isso na escola está acontecendo, porque a professora 

falou que a Ellen é um pouco manhosa. Só que a manha dela veio, porque elas 

mesmas deram manha no começo e no tratamento todo! Realmente, ela é bem 

manhosa, enfatizo, bem manhosa mesmo, eu sei. Mas, ela está em um estágio que 

eu percebi, até falei com a Laís, que ela não gosta muito de ser contrariada. Só que 

eu percebi isso depois, no decorrer do tratamento e toda a mãe que eu converso, 

toda mãe, eu pergunto: “como é o jeito dele? É muito nervosismo? Porque, nossa, a 

Ellen está demais!” 

Ela se bate, ela pede para morrer, são coisas, assim, absurdas! Então, eu sei 

que não é dela, de anos atrás. Começou do tratamento para cá! Então, a professora 

fala que ela é muito manhosa: “Ah, mas ela é muito manhosa, ela não aceita ouvir a 

palavra não”. Só, que a Ellen também conta: “Mãe, às vezes, eu pergunto assim: 

‘professora, até que número é?!’” A professora responde: “Olha, Ellen, a hora que 

chegar o número você vai saber!” Quer dizer, são essas respostas que a criança 

sente. A professora está dando umas puxadas, mas só que, ao invés de puxar aos 

poucos, ela puxa de uma vez só! Eu falei para a diretora que eu não ligo. Se tiver 

que repreender pode repreender e se tiver que colocar de castigo, pode colocar de 

castigo, só não gosto que bate. Mas de resto, pode repreender, mas não precisa ser 

bruto. Vai aos poucos, porque ela vai entender o limite dela. Agora eu estou vendo 

para tirar de lá. 

Mas também, ela começou no Dorina Nowill há duas semanas e lá falaram 

que era para eu pensar muito bem, porque é uma escola muito boa e que me deu 

muitos recursos, muitas coisas que às vezes elas têm que entrar com a Delegacia 

de Ensino para conseguir, que às vezes não consegue e eu consegui sem nada. É 
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verdade, lá eles me ajudaram demais! A coordenadora, a diretora... desde a perua 

até dentro da escola. Eles deram lápis para ela, caderno de pauta ampliada, livro 

ampliado, plano inclinado, lupa, régua, tudo, digo tudo mesmo! Eles conseguiram 

tudo! Elas conseguiram dois planos inclinados (um fica aqui em casa e outro na 

escola). Quer dizer, eles foram indo atrás, procurando alguns recursos melhores 

para ela. Eu só ia lá e assinava. Eles mesmos foram na Delegacia de Ensino, na 

coordenação, iam atrás de tudo. Eu não precisei mexer em nada. Tanto que a 

assistente social lá do Dorina Nowill falou assim, espantada, de boca aberta: “Mãe, 

eu não tenho mais o que fazer!” Ela falou desse jeito, que ela não tinha mais nada o 

que fazer, porque a escola tinha feito tudo! Ela disse: “Eu agora vou fazer só daqui 

em diante... Mas, eu não tenho o que fazer, porque a escola fez tudo!”. Meu marido 

e eu, a gente ia tirar a Ellen de lá, para pôr na escola particular, mas a assistente 

social falou: “Não, mãe. Não põe. Não põe! Porque a particular não é boa. Você 

acha que porque é pago, que é isso, mas não põe”. A Gabi também ficou de boca 

aberta. Quando eu fiz a primeira entrevista com ela, ela falou assim: “Então, eu vou 

prescrever... você vai levar para a escola... primeiramente eu queria que eles 

ampliassem…” e eu respondi: “Mas eles já ampliaram”. Aí, ela riscou e falou: “Mas, 

então, a lupa, a régua…” e eu falei, de novo: “Ela já tem”. Até que ela falou: “Então, 

vamos fazer assim: fala o que eles deram e aí depois eu escrevo”. Então, eu 

comecei a falar e ela não me deu papel nenhum. Tanto que eu não levei papel para 

a escola. Não levei! Porque não precisou. Não precisou! Ou seja, a única coisa que 

eu tenho para falar é só isso da professora, mas também, agora. De agosto para cá, 

porque antes eu não tinha problema nenhum. Mudaria de professor agora no 

próximo ano, mas a Ellen não muda. Agora vão mudar, porque eu não quero mais 

essa. Só que para a Ellen, eles faziam assim: Eles iam colocar a professora de 

acordo com o ano da Ellen. Ela foi para o segundo, eles colocaram a professora no 

segundo. Ela foi para o terceiro, eles colocaram a professora no terceiro. Mas por 

conta que eu pedi. A Ellen tinha caído em outra sala, era a professora Mioko, mas 

depois eles mudaram. 

Lá funciona assim e eu querendo mudar para uma escola particular. Falo 

rindo, mas já nem sei. Essa é uma escola do Estado, chama-se Professor Victório 

Américo Fontana. É muito boa. Muito boa mesmo! Meu cunhado, minha prima, meu 

primo, meu irmão, todos estudamos lá e é bem perto da casa da minha mãe, cinco 

minutos de lá. 
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E tudo começou assim, por causa do olho dela. Em setembro de 2013, 

inclusive acho que ela estava sentada bem aqui onde estou, ela me olhou e 

conforme ela me olhou eu vi que o olho dela estava um pouco torto. Aí, eu fui 

perguntando para o pai: “Você percebeu que o olho da Ellen está um pouco torto?”. 

Ele falava: “Ah, você é louca!”. Eu falava para minha mãe: “Você está percebendo 

que o olho da Ellen está um pouco torto?” e minha mãe dizia: “Ellen olha para mim”, 

e ela falava: “Não estou percebendo...” Por aí eu fui vendo e para todo mundo eu 

perguntava, para o meu pai, para todo mundo. Eu comecei a perceber que ela 

estava ficando mais perto das coisas, do celular, da TV, comecei a perceber que ela 

estava esbarrando nas coisas. No dia oito de dezembro, eu a levei na primeira 

consulta do oftalmologista no Cema do Shopping Aricanduva. Paguei a consulta e 

levei. O médico disse: “Ela está com um pouco de estrabismo, vamos tratar o 

estrabismo”. Ele pediu exames, colocou tampão. Eu fiz os exames, ela colocou o 

tampão e usou três meses. Só que o tampão vai no olho que enxerga para o olho 

ruim poder voltar e eles não perceberam que ela estava perdendo a visão já. Ela ia 

nas lojas, batia nas araras, caía nas guias, porque ela não estava vendo! Comecei a 

ir mais atrás! Só que, de dezembro até junho, ela foi em vários ‘oftalmos’, vários! 

Quando foi em junho, teve um programa na escola que chama ‘Visão do Futuro’. 

Eles, então, conseguiram para mim uma guia para ela ir aqui perto de casa. Eu levei. 

Foi até no dia cinco de agosto, que eu a levei. 

Chegando lá, eles examinaram, examinaram, dilataram, fizeram tudo. 

Chamaram meu marido e eu e pediram para ela ficar do lado de fora. Então, 

falaram: “A gente chegou à conclusão que a Ellen está mentindo. É coisa de criança. 

É para usar óculos. Ela não tem nada no olho”. Nós vínhamos no carro, ela, meu 

marido e eu e eu já vim com as lágrimas no rosto. Falei: “Senhor, não é! Não é não é 

mentira dela, não é!”. Pensei: “O que é que eu vou fazer?!” Fui para a faculdade no 

outro dia, liguei para minha mãe e falei: “Mãe, faz um favor para mim. Troca a Ellen 

e manda o Éder levar em uma Ótica, que eu vou encontrar eles lá”. Ela foi. Eu até 

falei assim: “Fala para ela que ela vai escolher os óculos dela hoje”. Então, nós 

fomos à Ótica.  Chegando lá, pensei comigo e falei para ele: “Se for mentira dela 

com aqueles óculos de mentira ela vai enxergar!”. Eu expliquei para a moça da Ótica 

a situação e ela disse: “Lógico, vamos fazer o teste!” A Ellen escolheu os óculos, 

pegou e colocou. A moça fez um, dois, três testes e não deu nada. Eu falei para meu 

marido: “E agora, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho convênio!”. Eu tentei fazer 
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um convênio para ela, só que por causa da carência ... se eu falasse que ela tem 

esse problema, ia ter uma burocracia e eu deixei para lá. Eu estava indo só no 

particular. 

Quando foi no outro dia eu faltei na faculdade e fui até o posto de saúde perto 

da minha casa. Consegui um encaixe para ela. Expliquei para o Dr. Osvaldo, que é o 

médico que tratava dela desde pequenininha. Eu pedi orientação para ele: “O que é 

que eu faço?!”. Ele disse que podia dar uma guia. Eu então, pedi duas, porque eu ia 

colocar em dois hospitais e o que saísse primeiro eu ia. Ele me deu as duas guias e 

uma eu dei para o meu marido, porque ele conheceu uma passageira – ele trabalha 

dirigindo – que é do Hospital São Paulo. Ele já tinha explicado e ela, que falou para 

levar a guia, que ia conseguir algo. A outra ficou no Posto. A outra, eles 

conseguiram rapidinho no Cema da Mooca. Foi até no dia vinte e oito de agosto. Só 

que lá, eles coletavam primeiro o olho, tudo do olho primeiro, para depois ir para a 

cabeça. E no Hospital São Paulo a consulta estava marcada para o dia quatorze de 

outubro. Quando era para fazer o último exame do olho lá no hospital do Cema da 

Mooca, no dia cinco de novembro, eu já estava sabendo o que ela tinha, porque no 

dia quatorze mesmo, ela passou lá no Hospital São Paulo. Foi atendida pelo Dr. 

Rafael lá na Rua Morcote. Ele olhou e falou assim: “Olha mãe, a Ellen não tem nada 

no olho. Acho que a gente vai ter que fazer uma Tomografia” e eu concordei. Então, 

ele fez a maior correria para conseguir. Naquele mesmo dia, ela fez. Foi em uma 

terça-feira. Na quinta-feira, ele ligou para o meu marido e falou que tinha dado uma 

alteração na Tomografia da Ellen e que precisava que ela fizesse uma Ressonância. 

Na sexta, fizemos a Ressonância e na terça já voltei lá. Quando eu voltei, ele já me 

deu o diagnóstico. Só que ele falou que talvez fosse um benigno, mas que não dava 

para ele ter certeza. Mas ele já deu o diagnóstico... 

Então, o tumor dela oprimiu muito o nervo óptico. E foi aonde afetou o olho 

dela. O olho dela é bem tortinho, enfatizo bem tortinho mesmo. Quando ela olha 

assim de lado, dá para ver. 

O que mais doeu na gente, o que mais doeu mesmo, foi o tempo que ela ficou 

com tampão, porque ela usava o tampão no olho bom e a gente achava que era só 

estrabismo. E ela não estava vendo. Se eu não tivesse batido o pé, eu nem sei... Se 

eles, os médicos disseram que ela estava mentindo, eu podia ter deixado por isso 

mesmo e nem ter corrido atrás de nada. Mas não, eu fico pensando... se eu não 
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tivesse ido atrás, o que teria acontecido?! Graças a Deus eu bati o pé, fui atrás, 

consegui! 

Então, ela começou o tratamento lá no hospital. Ela entrou no hospital no dia 

vinte e oito de outubro. Ela já passou com a Drª. Nasjla e com a Drª. Andréa. Elas 

viram a Ressonância e pediram uma biópsia. Ela fez a biópsia, se eu não me 

engano, no dia cinco de novembro. E começou o tratamento. No dia da biópsia, o 

médico falou que o tumor dela já estava há três anos alojado. Era um astrocitoma 

maligno. Depois, ele não falou mais nada, porque eu tinha que passar em sala, com 

os médicos. Isso foi o médico que deu o laudo dela da alta, que falou. Depois, nós 

passamos em sala e ela começou a quimioterapia, no dia oito de janeiro. 

Ela fez um ano e seis meses de quimioterapia. Fez a biópsia, mas não podia 

tirar o tumor porque fala que se enraizou. Tinha pego os movimentos, o olho. E o 

médico falou assim: “Se eu tirasse, ela ia ou ficar sem andar ou ficar cega, ou ia ficar 

lá mesmo no centro cirúrgico”. Então, ele só tirou um pedacinho, só para fazer a 

biópsia. Estava com o tamanho de cinco centímetros quando nós entramos. 

O médico que fez aquela Tomografia, só falou que tinha dado alguma 

alteração, mas eu nem imaginava, eu nem sabia o que era câncer. Tanto que meu 

marido e eu, nós fomos pegar a guia da Ellen para ela fazer um exame e nós 

passamos em frente ao Graacc e me deu um arrepio. Falei para o Éder: “Aí Éder. 

Nossa! Você sabe o que é aqui?” Ele falou: “Não”. Eu disse: “Aqui é das crianças 

que têm câncer!” E ele: “Ai meu Deus! Está repreendido” Dali, fomos para o Hospital 

São Paulo, pegamos a guia e fomos embora. A Ellen fez todos os exames. Depois 

de quinze dias, mais ou menos, a gente estava lá dentro. Estava lá dentro do 

Graacc! Até hoje ele fala: “Você lembra quando a gente passou aqui? Nossa!”. 

Ele participou de tudo. Porque quando nós descobrimos o problema dela, em 

dezembro, ele entrou de férias. E ele ficou junto, ela operou, ele me ajudou. Quando 

ele voltou a trabalhar, em janeiro, ele trabalhou vinte dias e foi mandado embora. 

Então, ele ficou de janeiro até setembro desempregado. Foi bastante, foram oito 

meses. Então, ele me acompanhou em tudo! Em tudo, tudo ele estava do meu lado, 

a todo o momento, tudo ele estava ali! 

Foi uma luta! Mas, assim, eu falo que a Ellen é um presente de Deus mesmo, 

sabe, porque ela não se deixava abater, ela não se deixava cair em momento algum. 

A quimioterapia era toda semana, mas era aquela na seringa, então não caiu o 

cabelinho dela. Em dois minutos já estava feita. Então, era tudo muito rápido. 
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Sofreu? Ela sofreu muito, ela tinha os enjoos, tudo, mas nada comparado com 

outras crianças. Eu falo que, vendo tudo que ela passou e vendo tudo que as outras 

crianças passam, ela ainda é, sabe, um pouco privilegiada. Porque tem criança ali 

que eu olho e falo: “Meu Deus, porque está passando por tudo isso, sabe!”. Mesmo 

a minha, estava passando, mas tem criança que... Então, ela foi um presente 

mesmo. Ela fazia ‘quimio’, ficava ruim só no dia, no outro no máximo, porque ela 

salivava. Ela não vomitava, nem nada, só salivava e pegou um pouco de alteração 

do paladar. Então, ela não conseguia comer na quinta e na sexta e aí no sábado ela 

já estava bem. Ela passou o PIC e ficou de abril até dia trinta e um de dezembro 

com ele. Depois, ela passou o Port esse ano. Ela trocou a válvula também esse ano, 

porque nasceu uma feridinha na cabeça dela e teve que trocar a válvula. 

Foi assim: eu liguei para o pai dela e falei: “Éder, acho que tem uma feridinha 

aqui na cabeça da Ellen” e ele respondeu: “Você está ficando louca, Thaís! Está 

arrumando coisa!” e eu insisti: “Não, Éder, acho que é mesmo!” Passou e no outro 

dia eu falei: “Éder, sabe aquela feridinha que estava na cabeça da Ellen?”, - ele sai 

muito cedo de casa – “então, Éder, parece que está abrindo”. E ele: “Sério. Thaís?” 

e eu: “Sério! Vou levar ela no médico!”. Levei. Cheguei lá, os médicos falaram: “Ah! 

Vamos tomar antibiótico!”. Ela tomou antibiótico por sete dias e passou pomada. 

Parava o antibiótico, parava a pomada e voltava a abrir a ferida. Cada vez um 

pouquinho mais. Aí, enfim, ela tomou trinta e dois dias de antibiótico. Todo dia, por 

trinta e dois dias, a gente estava lá. Aí, chegou um certo dia que a Drª. Lorena olhou 

e falou: “Mas o que é que você está fazendo aqui?” e eu mostrei: “Ah, doutora, olha 

aqui como está! E a Ellen está tomando antibiótico, tomando antibiótico e nada, 

nada!” A doutora falou para ir na sala da Drª. Nasjla no dia seguinte e na quarta-feira 

eu fui. Estava ela e a Drª. Patrícia, neurocirurgiã, e a Drª. Patrícia falou que não dava 

mais e foram examinar. Na hora, a válvula dela ficou exposta e ela falou que ia 

precisar trocar. Trocou um dia depois da Páscoa e ela ficou bem. Ficou internada no 

hospital por quatro dias, mas ficou bem, graças a Deus. 

Ela precisou colocar a válvula em novembro do ano passado. Depois de 

quase um ano de tratamento, ela ficou com visão dupla. O tumor estava oprimindo o 

ventrículo dela e não estava deixando o líquor passar e então, ela estava vendo tudo 

em dois. Ela me falava: “Mãe, você está vendo dois?” e eu respondia: “Não!” Ela: 

“Mãe, mas tem dois! Olha, tem dois”. Ela foi falando aquilo e comentei com os 

médicos: “A Ellen está falando que está vendo dois!”. Eles pediram um exame, que 
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ela fez no mesmo dia. E eles me explicaram que ela estava com visão dupla, 

falaram de terceiro ventrículo, uns nomes estranhos. E eles colocaram a válvula na 

mesma semana. Eles iam esperar uma vaga e na mesma semana surgiu. Ela foi 

fazer a ‘quimio’ e a enfermeira da sala dela, a Dani, me parou: “Ah, surgiu uma vaga 

para ela”. Aí, eu falei: “Mas como, agora?” Ela: “Não, você vai embora e interna dez 

horas da noite”. Aí eu vim para cá, arrumei todas as coisas, acho que o Juninho foi 

para minha mãe e eu fui para o hospital. Eu estava lá, vim para casa, arrumei as 

coisas e voltei. 

Eu fui bastante para o hospital, porque a ‘quimio’ da Ellen era pouco tempo, 

mas era toda semana. Não tinha aquele intervalo de vinte e um dias, porque tem 

criança que é de vinte em vinte dias, mas o dela não era. Só que graças a Deus, a 

Ellen não ficou internada, não tinha intercorrências. As intercorrências que ela tinha 

eram simples, uma dor de garganta, mas plaqueta dela nunca caiu, não sei nem 

como que é. A imunidade nunca baixou, não sei nem como é que é o sintoma. 

Graças a Deus! Às vezes as mães falam: “Nossa, mas o cabelo dela não caiu!?”. Eu 

respondo: “Não. Não caiu”. 

A gente vê tanta coisa! A primeira coisa que faz, é cair o cabelinho. As 

meninas já ficam... - porque, o menino ainda releva um pouco mais, mas as meninas 

já ficam - “... Ai, meu Deus, meu cabelo!” A vaidade delas é o cabelo. E o da Ellen 

não caiu e ela não se prostrava, de jeito nenhum, ela pulava! Ela era serelepe todo 

momento, bagunceira, bem bagunceira... de Port, puncionada, com agulha e ela 

brinca. Ela corre, ela tudo! Aqui, brinca com as amigas, briga com as amigas. Ela é 

desse jeito! 

A gente vê tantas crianças, ninguém acreditava que ela fazia tratamento. 

Ninguém. Ninguém! O pessoal às vezes perguntava: “O que é que fez na cabeça? 

Ela caiu?” Eu falava: “Não. Ela fez uma cirurgia”, porque ela tem umas cicatrizes de 

um lado e de outro. E se espantavam: “Nossa! Mas cirurgia do que?” Aí, quando eu 

falava as pessoas já expressavam: “Nossa!” No mercado então! Às vezes, ela ia 

com a faixinha, e falavam: “Nossa! Caiu nenê?”, ela mesma respondia: “Não, não 

caí. Eu fiz cirurgia”. É muito engraçado, mas perguntava para mim: “Cirurgia do 

que?”, com espanto e eu respondia: “De tumor cerebral…” Sabe, as pessoas já 

reagiam: “Ah, nossa! ‘Tá’ bom...”. Tipo, tchau... No açougue, ela falava com o Zé 

Açougueiro... 
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Nossa! Várias vezes, várias vezes. Repito: Várias! Com minha mãe, com meu 

pai. Uma vez meu pai foi parado por um policial. Acho que ele estava levando a 

Ellen para a minha mãe e eu tinha ido para a ‘Marcha para Jesus’. Aí, o policial falou 

assim: “Nossa! O que foi?” Aí, disse que ela contou a vida para o policial. Contou a 

vida! De onde começou até onde está. Ela estava na frente sem cinto. É muito 

engraçado, agora eu dou risada, mas ela estava na frente, sem cinto de segurança e 

meu sogro foi parado de surpresa! Ela passou a história toda para o policial! Aí, 

disse que o policial encheu os olhos dele de lágrimas e disse: “Pelo amor de Deus! 

Pode ir embora!” É bem engraçado, mas a gente com a Ellen, a gente fez tudo por 

ela! Tudo! Desde o dia que a gente descobriu, até uns certos dias atrás, a gente 

fazia. Mas agora, como eu falei, eu parei um pouco porque ela tem que saber um 

pouco onde são os limites dela. Ela estava um pouco sem limites. Então, agora 

tenho que colocar um pouco de limite. Mas até um mês, ou dois meses, ela fazia o 

que ela quisesse, na hora que ela quisesse, com quem ela quisesse. A gente nunca 

a impediu de nada. Porque não sabíamos o dia de amanhã. A gente tinha muito 

medo. Tinha muito medo. Ele, meu esposo, era mais firme. Eu tinha aquela certeza 

que Deus podia curar, mas não sabia qual era a cura, porque Deus nos surpreende. 

Então eu tinha muito medo. Muito medo! Mas a Ellen sempre falava: “Mãe, eu já 

estou curada”, ela sempre falava: “Mãe, eu já estou curada. Não precisa ficar assim, 

eu estou curada. Deus já me curou”. Aí, toda vez que fazia a Ressonância, nada, o 

tumor só crescia, crescia, crescia. Mas, ela nunca, enfatizo, nunca desistiu. Nunca! 

Triste. Eu ficava na cama o dia inteiro quando não ia para o hospital, não tinha 

vontade de levantar, não tinha vontade de fazer nada. Repito: nada, nada, nada. 

Então, ela sempre dizia: “Mãe, vamos mãe” Sempre firme. Sempre à frente! 

Ela não se abatia, só no dia e um dia depois. Na quinta e na sexta. Porque 

como disse, ela não falava e ela salivava muito. Ela salivava demais. Todo mundo 

falava: “Nossa! Mas ela não vomita?”, eu respondia: “Não, não vomita”. Mas o que 

acontece? Salivava, parecia que a boca dela estava cheia de cuspe. Ela enchia a 

boca para cuspir, toda hora aquele monte. Tinha vez que eu vinha de trem com ela e 

eu trazia três, quatro copos. Ela vinha cuspindo nos copos. Aí, enchia um copinho, 

vinha com outro copo, ou saquinho. Só que uma vez eu peguei o saquinho furado. 

Aí, ela ia cuspindo e o saquinho ia caindo! Aí, eu falei: “Ellen, não dá mais, filha”. Aí, 

quando ela ainda conseguia falar – porque ela não falava depois da ‘quimio’ –, ela já 

dizia: “Mãe, não esquece de pegar o copinho”. Aí, depois ela não falava mais. Ela só 
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ia falar no sábado, e comer só no sábado também. Mas esse era o único efeito na 

Ellen. O único. O único, repito: o único. Só no começo que ela começou a tomar 

‘quimio’ via oral, aí ela vomitava, mas ela enjoou do comprimido, não porque era 

efeito colateral. Ela enjoou do comprimido. Aí colocaram na veia. Foi muito bom. Eu 

falo que foi muito bom. Se tivessem feito desde o começo na veia, talvez ela não 

tinha tido nem esse enjoo de remédio, porque ela não toma nenhum. Atualmente, 

ela não toma nenhum, porque não consegue. Nem amoxicilina, nem nada, nada! É 

difícil para dar um remédio para ela, é difícil. Ela não toma. Quando precisou, ela 

podia muito bem tomar amoxicilina em casa. Ela não tomou. Aí a médica, a Drª. 

Lorena, falou assim: “Ellen, toma uma Benzetacil, Ellen”. Ela recusou: “Não, tsc, tsc, 

tsc”. Eu venho todo dia. Pois é, nós fomos todos os dias. Os sete dias. Aí, meu filho 

falava: “Ellen, você tomar Benzetacil! Você em vez de tomar Benzetacil...”. E ela não 

queria saber: “Não é na sua bunda, né, Juninho!”. E ela falava para a Drª. Lorena: 

“Doutora, todo dia meu irmão briga que vem aqui todos os dias para tomar remédio. 

Todo dia meu irmão fica perguntando porque não tomo a Benzetacil!”. Aí, a doutora 

falava assim: “Fala pra ele: Não é na sua bunda!” e ela falava: “Não é na sua bunda, 

né, Juninho!”. Dói? Dói, coitadinha, eu dou risada, mas eu sei. Até a doutora falou 

que se fosse ela, também não preferiria. Ela ia querer ir todo dia no hospital. E o 

Juninho não cansava de perguntar: “Não, você não prefere com a agulha?”. Mas ela 

não arredou o pé e preferiu mesmo ir para o Graacc. Nós fomos sete dias. Foi 

agora, tem vinte dias que ela tomou. 

Ela é um presente! Os dois são. Meu filho já veio de um jeito que a gente 

nunca imaginava. Ela, então!!! O pai dela e eu estávamos casados, mas mesmo 

assim, a gente não queria ter filho, ainda não queria, o Juninho veio, a gente tinha o 

Juninho. Pronto, vamos criar o Juninho! Depois veio ela. Eu o tive e ela e eu também 

perdi um. Era para estar com ele, ia fazer seis anos agora, mas nenhum dos três eu 

planejei, nenhum, nenhum. O outro que eu perdi, estava com cinco meses. Eu perdi 

e logo depois meu marido operou. Só tenho os dois. Mas os dois, enfatizo, os dois 

são mesmo presentes de Deus! Eu não sei, é um mistério, mas os dois são! 

Para nós dois, para mim e para o meu marido. A gravidez do Juninho foi um 

baque, porque eu tinha quatorze anos e ele quinze, então, foi um baque. Da Ellen, 

eu não queria, mas eles ficaram muito felizes: ele, minha mãe, eu que fiquei meio 

assim, porque eu não queria. O Juninho estava com três anos. Quando a Ellen 

nasceu estava com quatro anos e seis meses. Eu queria ter outro filho, mas bem 
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mais para a frente, ainda ia demorar. A gente já estava junto há um tempo, mas ia 

demorar. Já estávamos casados há um tempo. 

A nossa história é engraçada, porque a gente estudou na mesma escola, mas 

não foi de lá que nos conhecemos! Eu acho que a gente se via, mas não se 

conhecia. A gente se conheceu na brincadeira mesmo. O pai dele é pedreiro e 

sempre falava para a minha mãe: “Ah! Eu vou trazer meu filho para sua filha 

namorar”. Só que eu nem sabia quem era. Um dia, uns amigos dele deixaram o 

telefone dele em uma bomboniere perto da minha casa, porque eu não saía de lá. 

Eu liguei e a gente se conheceu e começamos a namorar. Ficamos e já começamos 

a namorar. E estamos juntos até hoje! Dezesseis anos! Então, veio o Juninho e 

depois ela. 

E ela é danada! Nossa, ela é terrível! Ela é muito terrível! Ela fala coisas que 

deixam a gente de boca aberta. O que ela faz! Ela é bem adulta. Eu falo que ela é 

muito adulta para a idade dela. Eu dou risada ao falar disso, mas ela manda no 

irmão dela que é uma beleza! Ela já era, mas com o tratamento, ela mudou muito, 

muito, mudou muito. Ela era muito menininha quando ela entrou nisso e ela 

desenvolveu demais. Ela entrou acho que com seis anos, não lembro agora ao 

certo, seis ou sete anos. Então, ela desenvolveu muito, cresceu, engordou, sabe, 

ficou mais firme. Todo mundo fala: “Nossa, Ellen, não parece que tem nove anos!”. E 

não mesmo! Ela é bem mandona. Eu dou risada quando conto, ela fala assim para o 

irmão dela: “Você pode me esperar para dormir, eu estou mandando!” E ai dele se 

não esperar! Olha, ela é demais, ela é demais. É o jeito dela. Ela parece um pouco 

com uma irmã minha, mas é o jeito dela, o jeito dela mesmo. Ela é espontânea. Ela 

não pensa para falar. Se ela tiver que te dar uma resposta, ela dá. Às vezes, você 

pergunta uma coisa, ela dá a resposta e não está nem aí! Dá a resposta que vem na 

cabeça dela. 

Ele, o Juninho, não fala nada. Ele fica bem na dele, assim, como é que eu vou 

dizer, ele sente calado, ele sofre calado, ele não demonstra. Eu percebo, mas ele 

não demonstra. Por tudo, por tudo, por tudo, às vezes ele está chateado. Eu 

percebo, por tudo. E, às vezes, ele coloca um pouco o problema da Ellen, o que 

aconteceu. 

Eu não sei o que aconteceu esses dias, meu marido foi conversar com ele e 

ele falou: “Ah, pai, mas é porque vocês me deixaram sozinho quando...”, ou seja, às 

vezes ele coloca o problema da Ellen. Ele fala: “Ah, mas essa menina, tudo é ela, só 
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porque ela teve isso, porque ela teve aquilo!”. Mas, realmente, desde o começo, ele 

teve que crescer também. Ele cresceu muito, demais, o tempo que eu fiquei 

ausente. Porque eu fiquei muito, mas muito ausente. Eu saía de casa quatro horas 

da manhã, chegava quatro horas da tarde, cinco, às vezes bem mais tarde. Porque, 

às vezes, a Ellen estava no hospital e tinha que passar na intercorrência. Teve um 

dia que deu alteração do antibiótico, eu fiquei lá o dia inteiro. Então, ele teve que 

aprender a se virar sozinho. Eu ensinei a fazer arroz. Quando ele chegava da 

escola, às vezes, eu não estava, tinha que fazer arroz, tinha que se cuidar. Teve 

essas coisas… 

Eu não vou falar que foi um mar de rosas, que não foi. Mas em vista de 

outros, que tem mãe que praticamente mora no hospital, comigo não era assim. Eu 

tinha o privilégio de estar na minha casa todo dia. Mesmo de noite, saía de 

madrugada, mas eu estava ali e podia cuidar dele um pouco, cuidar da casa. 

Apesar de que ficava uma maloca, nossa!!! Tinha dia que não sabia nem por 

onde começar! Às vezes, eu fico pensando: “Meu Deus! Eu passei por tanta coisa, 

mas graças a Deus nós superamos. Foi difícil, foi muito difícil. Para nós quatro”. Falo 

difícil em casa, eu, o meu humor. Eu não tinha humor para nada! Até hoje, eu não 

tenho, não tenho humor. Às vezes, ele fala: “Ai mãe! Você não está para brincar!” 

Não tenho humor. Não tenho, não tenho. Eu simplesmente não tenho. Para 

brincadeira besta principalmente, sabe. Ele me fala: “Ai mãe, como você é!”. 

Com meu marido, mudou demais. Eu brigava, meu Deus! Eu gritava demais 

com ele, agora eu dou risada, mas coitadinho. Então, o meu tempo, eu falo que foi 

só para ela. O tempo do tratamento dela foi só dela. Foram dois anos dela. Então, 

hoje que eu comecei a mudar um pouco. Tem um mês mais ou menos, que eu 

comecei a mudar um pouco. Deixar um pouco ela de lado, para ter ele um pouco. 

Porque antes era só ela, ela, ela, ela, tudo ela, dinheiro dela, eu dela, casa dela, 

tudo dela! Então, eu parei um pouco com a Ellen. Tanto é, que semana passada, ela 

disse para mim: “É mãe! Agora só Juninho, só Juninho, só Juninho. Você não faz um 

carinho em mim!” Desse jeito, ela fala! Mas, eu parei mesmo, deixei um pouco ela de 

lado. Não que eu esqueci, mas eu deixei, porque ele está em uma fase que precisa 

mais da gente. Ela já teve o tempo dela! 

Então, era só a Ellen, Ellen, Ellen, Ellen, ai meu Deus! Até hoje é Ellen. Mas 

agora, é diferente, fica engraçado falar, mas é que ela briga e a gente fala: “Pára 
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Ellen! Ellen, pelo amor de Deus, Ellen deixa o menino quieto, Ellen. Pára Ellen!” 

Desse jeito! Ela anda muito nervosa. Nossa!!! Muito nervosa, enfatizo, é muito! 

Em casa ela é muito boazinha. A Ellen, ela é um amor. Ela é muito boazinha. 

É muito prestativa, tudo. Tanto um quanto o outro. Só que é o que eu falei antes, ela 

não gosta de ser contrariada. Aquilo que eu falei da professora. Se você fala assim: 

“Ellen, não!” Ela vai e faz. Eu falo: “Ellen, eu não já falei que não?”. Eu faço o que? 

Grito! Aí, ela bate na cara dela, fala chorando: “eu quero morrer!”. Sexta-feira ela 

brigou com a amiguinha daqui da frente. A amiguinha foi embora com os cabelos em 

pé, daquele jeito! A Ellen estava fazendo um drama: “Eu vou pegar uma faca e enfiar 

no meu pescoço!”. Eu disse: “Eu vou falar para a Laís, sua psicóloga. Vou. Vou! Eu 

vou falar com a Laís”. Vou falar para ela e para o doutor dela dar um remédio. Não 

dá, não dá não! Eu já tinha falado para ele. Não quero um calmante para ela cair, 

mas quero um calmante. Ela não consegue dormir direito. Parece que fica agitada, é 

uma agitação! Ela abre a porta do meu quarto toda hora. Aí, o que eu faço? Levanto 

da minha cama e deito na cama dela, até ela dormir. 

Não faz muito tempo que ela está assim, foi no final do tratamento. Eu já 

estive falando com a Laís, do sono, do nervoso. Do nervoso, eu acho que depois de 

um ano que iniciou o tratamento, assim mais ou menos, que ela começou com isso. 

A Laís falou, até o Dr. Ricardo, o neurologista dela, falaram: “Ah, quem ia aguentar?! 

Você ia aguentar, mãe? Nem eu ia aguentar.” Eu respondi: “Ah, doutor, eu sei, não 

ia aguentar, mas a gente não tem culpa”. Eu conto rindo, mas falei desse jeito para 

ele: “a gente não tem culpa, eu faço o que eu posso, o que eu posso eu faço, o que 

ele pode ele faz”. O pai, então, nem se fala. Mas quarta ela tem consulta com o Dr. 

Ricardo. Vou falar: “Doutor, olha, pode dar um ‘sossega aí’ porque não dá!" Ele vai 

ter que dar. Ele não quis dar da última vez. Até porque agora ela está com uns 

medos também, mas isso é mais recente. 

Eu estive falando para ele e foi aí que ele mandou ir para a psicóloga. Então, 

eu fui. Só que eu já estava fazendo tratamento com a Laís. A Laís falou que não era 

só lá, que tinha também que voltar com ele. E eu marquei só para o dia trinta e está 

com seis meses. Porque é de seis em seis meses a consulta com ele. Isso foi mais 

para o final agora. O Juninho também adora a Laís, quando tem consulta, ele quer ir 

também, para passar com ela, ficam os dois na sala! Agora ele gosta de ir lá. Só que 

ele no tempo do tratamento da Ellen, ele foi lá no hospital uma vez só. Ele não 

gostava. Ele não ia. Não ia! Não sei porque, mas ele não gostava. Depois que 
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acabou, agora ele vai. Toda vez que eu vou, ele vai. Vou eu, ele e a Ellen. Ele fica 

super preocupado, fala as coisas que tem que lembrar de falar: “Mãe tem de falar 

isso, tem que falar aquilo”. 

Mas eu acho que a gente não é merecedor pelo que ela faz. Ela já entende! 

Ela já é uma mocinha. Ela tem nove anos. Ela já entende o que pode, o que não 

pode. O que deve, o que não deve. Então, eu falo isso para ela. Tanto que o pai dela 

na sexta-feira, falou assim: “Um dia que eu vir você falando ‘quero morrer’, você vai 

ver! Você vê seus amiguinhos lá do Hospital como que vivem, Ellen?” Aí, ela já pára. 

Porque a gente tem que colocar medo. A Laís falou: “Mãe, não pode!”. Mas como 

não pode? Como eu não vou pôr? Não dá para a gente aguentar. Tem uma hora 

que não dá, então para a gente não bater, eu falo: “É, vou falar para a Laís” e eu falo 

para a Laís isso que eu contei. E ela diz: “É, mãe, ela não vai querer vir mais aqui”. 

A gente dá risada, mas vou fazer o quê? 

Na sexta-feira, eu estava tão nervosa que eu falei: “Ah, então está bom, quer 

se matar? Se mata! Vai, está bom, vai!”. Ela viu que eu não fazia nada, ela gritava. E 

eu falava: “grita, grita mais, mais um pouquinho, mais, mais um pouco”. Aí, ela 

cansou e foi para a cama dela. Depois de um ano do tratamento, mais ou menos, 

que eu comecei a perceber esse nervosismo nela, porque tem muita coisa que a 

gente começa a perceber depois de um bom tempo. Não dá para perceber assim de 

imediato e você vai vendo os costumes das pessoas, dia a dia, para ver se é aquilo 

mesmo. Eu comecei a ver mesmo que era o nervoso excessivo, foi de um ano, mais 

ou menos, para cá. 

Ela se parece um pouco com minha irmã, mas minha irmã também não é 

assim. Eu tenho um monte de irmãs. Por parte de pai, eu tenho uma irmã de trinta e 

sete anos, depois uma da mesma idade que eu, o Matheus, de vinte anos e a Vitória 

de dezessete anos, de outro casamento do meu pai. A minha irmã de dezessete 

anos, é desse casamento da minha mãe. Essa Vitória que eu falo que a Ellen 

parece. Eu ‘pago minha língua’, porque quando ela era mais nova, eu falava assim: 

“Nossa, meus Deus! A Ellen tem um pouquinho o jeito dela, um pouco mandona”. 

Não sei se é bem o jeito da Vitória, ou se é o jeito dela mesma, da Ellen. Mas, as 

duas se parecem um pouco, ou melhor, bastante. E por parte de mãe, tenho uma 

irmã só. Essa de dezessete anos. Ela sofre na mão da Ellen! Eles ficaram lá esse 

final de semana, na minha mãe e quando foi ontem, que eu cheguei lá, a Ellen tinha 

jogado refrigerante nela, tinha batido no irmão, tacado o celular dele no chão e 
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minha irmã, minha mãe e meu padrasto estavam com os cabelos em pé. E eu 

pensando: “Ai, meu Deus!” e minha mãe me falando: “Thaís, não sei como você 

aguenta!” e eu respondo cansada já: “Nem eu mãe, nem eu!”. 

Tem dia aqui que eu estou exausta, falo cansada para eles: “Eu preciso ficar 

quieta, no meu canto”. Nem que seja para sentar, só olhar assim para a TV, sabe, 

nem assistir.   

E eu ainda estava estudando! Estava fazendo Radiologia. Mas eu parei, não 

voltei e não quero voltar mais. Quero voltar, mas quero fazer outra coisa. Eu senti 

vontade! Sempre. Não sei por quê. Eu sempre tive vontade de fazer Radiologia. E 

eu tive a oportunidade de fazer gratuito. O técnico. Comecei e quando estava indo 

para o segundo semestre, apareceu o problema da Ellen. Os meus professores 

queriam me ajudar, tudo. Mas não dava. Porque na Radiologia eles falam muito 

sobre câncer, muito, nossa, mas é muito!!! Quando eles começavam a falar, eu 

começava a chorar. Ainda eu consegui ir um mês depois que eu descobri, mas 

depois, eu não consegui mais. Eu saía da sala, saía chorando, ia embora, não 

voltava mais, daí não quis mais continuar mesmo. Só que agora minha cabeça é 

outra. Eu quero fazer Enfermagem e eu quero ver se eu consigo fazer Medicina. Não 

quero nem fazer o técnico. Tanto que eu estou muito revoltada, eu estava falando 

para o meu marido hoje: “Éder, quero fazer faculdade”. Ele disse: “Thá, não dá! 

Espera mais um pouco, não dá”. Estou louca para fazer, louca mesmo. Mas ainda 

não dá, financeiramente. Tenho que esperar mais um pouco. Mas eu não sei, eu não 

tenho nem noção. Não tenho nem noção de nada, para onde eu vou, para onde não 

vou, mas eu vou esperar. 

E a Ellen também quer ser médica! Ela falou que quando ela crescer ela quer 

ser cirurgiã. Espero que ela continue com esses planos. Tomara que ela continue! 

Eu já pensava, mas eu não tinha coragem. Eu já pensava! Quando eu entrei na 

Radiologia eu falava que eu queria me especializar na área da Ressonância, ou da 

Mamografia. Eu não ia fazer Radiologia para ficar só tirando Raio X. Eu pensava na 

Medicina, mas eu não tinha coragem. Mas hoje, eu quero. Eu quero muito! Falei 

para o Éder, nem que eu tenha que me formar velha, velhinha, bem velhinha. Eu 

tinha muito medo, mas agora eu quero, eu quero demais. 

Ele me apoia em tudo. Tanto é que, como comentei, participou de todo o 

tratamento. Só não foi agora no final, porque ele arrumou serviço em setembro. 

Então, ele só não foi comigo de setembro até agora. Mas, no dia do resultado da 
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Ressonância do tratamento da Ellen, ele estava. Ele estava comigo, agora dia dez 

de agosto. No dia da Ressonância ele também estava. E, nossa, foi maravilhoso! Foi 

maravilhoso! Foi inexplicável. Porque ela não tinha mais tratamento! 

Ela não podia mais continuar com essa ‘quimio’. Durante o tratamento dela, 

de um ano e seis meses, o tumor cresceu um centímetro e meio. Então a Drª. Nasjla 

falou assim: “Olha, vamos para a sala, a gente vai mudar o ciclo dela, o protocolo 

dela, porque não pode mais continuar com esse”. Porque, um ano e seis meses e 

não teve resultado. E Deus nos surpreendeu mais uma vez! Mais uma vez! E a Drª. 

Nasjla, quando viu a gente, nós falamos: “Ah! Doutora, você está sabendo da 

novidade?” Ela não sabia! Perguntou: “Qual?” e dissemos: “A Ellen foi curada!” Ela 

logo disse: “Não acredito!” Ela fez a gente ir lá na sala dela de novo. Ela olhou o 

resultado, porque ela não estava no dia da notícia. Só estava a Drª. Andréa, o Dr. 

Gustavo e a Drª. Isabela. Ela estava de férias. Ela fez a gente ir lá! Eu já liguei para 

o Éder, falando: “Ai, Éder, a Drª. Nasjla mandou a gente ir lá na sala dela. Ai, meu 

Deus!” Ele já ficou nervoso também. E ela falou: “É, realmente, é isso mesmo, meus 

parabéns!” Ela deu um abraço e um beijo na Ellen. 

O dia dez de agosto foi maravilhoso. Nossa! A Ellen gritou tanto na rua da 

minha mãe, com a minha mãe para cima e para baixo, pareciam duas doidas. 

Nossa! Como elas gritavam! Porque ficou só um restinho. Ficou só um restinho de 

tumor. Em vista do que estava para o que ficou, foi ótimo. Porque a Drª. Nasjla 

sempre falava: “Mãe, eu não posso trocar o remédio agora, tem que esperar o 

protocolo acabar, tem que esperar o protocolo acabar”. Acabou e graças a Deus 

acabou mesmo, não precisou nem trocar! O Dr. Gustavo nos mostrou a 

Ressonância, o antes e o depois e foi ótimo! 

Eu falo que tudo isso que aconteceu com a Ellen foi uma lição de vida. Foi 

uma lição de vida pra gente. Que a gente aprendeu muito, eu vou enfatizar para falar 

isso, porque é demais mesmo. Não com ela. Não só com ela, mas também com as 

outras pessoas.   

Esses dias mesmo, eu estava lá na Quimioteca, aí uma adolescente, ela 

estava bem debilitada na cadeira de rodas. Bem debilitada mesmo. Nossa, mas ela 

abriu um sorriso, tão lindo, falou: “Oi tia! O Wi-fi do seu celular está funcionando?” Aí 

eu falei assim: “Ah!  Não está. Está ruim o Wi-fi”. Aí, ela respondeu: “É fogo, viu!” 

Sabe, aí ela riu... Eu até comentei com o meu marido, ou com a minha mãe, não 
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lembro. Eles tinham todo o direito de não querer falar, te maltratar, olha a situação! 

Mas, não! 

E a gente que tem uma vida, não dá valor muitas das vezes. Não responde, 

não tem vontade de falar. Quer ficar preso dentro de um quarto. Ali na Casa Ronald 

mesmo, que abriga as crianças, você vê que dá transporte, tudo, roupa, comida, 

muita coisa a gente aprendeu.    

A gente aprendeu demais. Demais mesmo! Demais! E olha, só entra ali e sai 

com o coração duro quem é bem ruim mesmo! Porque não tem como entrar ali no 

hospital e sair com o coração duro, sabe. Não tem como! Aquelas crianças com 

aquele sorriso maravilhoso, sabe. É tão difícil você ver uma criança ali triste. Podem 

estar, lógico, sofrendo demais, mas nossa, elas abrem aquele sorriso tão grande, 

tão bonito! Eu acho que foi isso que aprendemos. Teve outras coisas, mas sabe, ver 

as crianças lutando ali e estando com aquele sorriso, com aquele jeitinho meigo, foi 

o nosso maior aprendizado mesmo! 
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6 DISCUSSÃO 
 

6.1 Temática Central: A Relação com o Outro como Forma de 

Enfrentamento à Experiência do Câncer Infantil em SNC 

 

Ao analisarmos as narrativas dos colaboradores, a temática a relação com o 

outro no enfrentamento da experiência do câncer infantil em SNC emergiu como 

central em todas as entrevistas, através principalmente de relações de apoio, que 

configuraram subtemas na interpretação das narrativas. Essas relações de apoio 

foram estabelecidas entre profissionais-pacientes, profissionais-familiares, relações 

dos envolvidos no processo com seus familiares, além de relações de amizade. O 

conjunto dos subtemas permitiu-nos a análise de um último aspecto: o saber técnico 

como discurso que permeou todas essas modalidades de relação.  

Pela forma como múltiplos e variados encontros foram narrados e ressaltados 

durante a jornada do tratamento - encontros estes que geram relações entre os 

envolvidos no processo - tal temática nos pareceu fundamental para como os 

colaboradores significam a experiência do tratamento. Tais relações configuraram-se 

como uma das principais estratégias de enfrentamento que pacientes, familiares e 

profissionais lançaram mão durante o tratamento.  

 

6.1.1 A relação de apoio profissional-paciente 

 

Conforme o já exposto sobre a relação médico-paciente, esta é de suma 

importância para como o tratamento será vivenciado.  

A começar por um trecho da narrativa do paciente Gustavo, percebemos o 

quanto um encontro com um profissional foi fundamental e impactante para a 

significação de um dos momentos mais importantes do seu tratamento: 

 

O médico que deu o primeiro diagnóstico foi com tudo para cima da gente. 
Olhei para cara dele e comecei a chorar. E chorei... como nunca tinha 
chorado na vida! Eu saí da sala desabado. Eu sei que eu fui com meu pai e 
sentei num banco da praça e só chorei. (Gustavo Moraes, 14 anos) 

 

Neste trecho, Gustavo demonstrou-nos, através do que viveu no momento do 

diagnóstico, o quanto é necessário para o paciente ser ouvido e acolhido em 

seu  sofrimento. Quando o médico “vai com tudo” para cima dele, parece comunicar 
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o diagnóstico sem considerar a singularidade ali presente, fazendo o paciente 

“desabar”. 

Por mais que a relação médico-paciente seja uma relação assimétrica, 

(CAPRARA, RODRIGUES, 2004) o profissional precisa levar em conta que existe ali 

alguém em sofrimento. Para Lagrée (2002), aquele que recebe o tratamento não é 

alguém passivo. Também não é um caso, um protótipo ou uma entidade fixa ou 

objetalizada, pois o doente é uma pessoa (p. 21). Por isso, para além da entidade 

doença, deve ser abordado no singular: enquanto pessoa, o doente sofre. 

Ademais, o exemplo de Gustavo mostrou-nos que há um encontro que pode 

se processar de maneira ruim e disso resultará a relação entre ambos. Ao não 

apoiar o paciente, não houve chance do diálogo e, portanto, de um verdadeiro 

encontro. Ferreira et al. (2014) pontuam que a comunicação do diagnóstico é um 

momento de suma importância, em que uma relação vai começar a se estabelecer e 

a partir daí, irá influenciar direta ou indiretamente diversos aspectos do tratamento.  

Tal achado também aparece na pesquisa de Baronio e Pecora (2015), uma 

vez que nesta, o “saber ouvir” (p. 205) como qualidade do médico foi um dos 

principais aspectos valorizados pelos pacientes na relação de cuidado. 

Ainda, de acordo com Jamsell et al. (2016), crianças querem receber 

informações confiáveis e não querem ser excluídas da comunicação de más notícias 

durante o tratamento oncológico. Todavia, querem ser informadas da forma mais 

positiva possível, em palavras que possam entender, a fim de manterem a 

esperança. Também querem receber notícias ao mesmo tempo que seus pais. 

Ao teorizar que a relação é dialógica, Lagrée (2002) também dá destaque ao 

saber ouvir por parte do médico. Para ela, é neste momento de escuta do paciente 

que a relação poderá acontecer.  

Por isso, na relação com o médico, para que o doente seja tomado como 

pessoa em sua singularidade, precisa ser escutado levando-se em conta sua 

história. É o que, por sua vez, nos mostrou a paciente Ellen: 

 

Eu gosto de assistir Peppa Pig, Barbie. E gosto de assistir também, Doutora 
Brinquedos! Ela dá um beijinho nos pacientes que estão doentes. Ela dá um 
beijinho e eles curam na hora, com o beijinho dela. Eu conheço uma médica 
assim! (Ellen, 9 anos) 
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Com seu repertório próprio, através da associação com a personagem de um 

desenho animado, a menina de nove anos forneceu uma chave para pensarmos a 

importância da relação de apoio que se estabelece entre paciente e profissional. 

Ao contar a significação que dá para a relação com uma médica que conheceu por 

meio de “um beijinho que cura na hora”, extraímos de seu discurso a importância da 

proximidade existente neste encontro. 

Por ser um momento de escuta e diálogo, uma consulta - ou se quisermos, 

um encontro - com o médico, é um momento de deliberações. Justamente, para que 

tais deliberações se concretizem, é estabelecida uma relação entre ambos. Assim 

sendo, esta precisa ser calcada no apoio do profissional para que o tratamento 

aconteça (LAGRÉE, 2002). Nermergut e Townsend (2015) destacam que é 

necessário no processo de tomada de decisão, que essa seja compartilhada.  

A importância deste tipo de encontro baseado na escuta do singular, no 

momento da consulta, também ficou clara na narrativa dos profissionais: 

 

Eu fico apaixonada quando eu vejo vocês [equipe multiprofissional], eu 
penso: ‘meu Deus, se não fosse vocês, como é que a gente iria fazer?!’. 
Quando eu vejo vocês [psicólogos] na minha sala, quando eu vejo a 
fonoaudióloga na minha sala, quando eu vejo oftalmologista (...), quando eu 
peço para mãe: ‘nenhuma criança vai ficar longe da escola’, ou seja, peço 
para ir para a Escola Móvel para a criança poder continuar estudando, pois 
eu não aceito que nenhuma criança não vá à escola. Essa parte é bem 
importante para mim. (Drª. Nasjla) 

 

Quando problematizou como seria realizado o tratamento sem a presença dos 

demais profissionais, Drª. Nasjla não falou da especialidade em si, mas deu ênfase à 

presença do profissional, do “psicólogo”, do “oftalmologista” e “da fonoaudióloga”. 

Por mais que haja o saber técnico, ao mencionar cada profissional presente no 

momento da consulta - para além do encontro entre ela e o doente em sua “sala” - a 

médica ressaltou a importância da pessoa. Um pouco mais a frente em sua 

narrativa, ainda comentou que precisa “na hora zero de todo mundo”, de “toda 

equipe para poder assistir a criança”. Além disso, neste trecho, há que se destacar 

que também fez menção à pessoa dela, ao problematizar como faria sem todos 

esses profissionais. Parece assim, apontar para a sua impotência como profissional 

e pessoa, pois sabe das dificuldades de tais consultas. 
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Em seu texto “A Cura através do Encontro”, Buber (1951) desenvolve a ideia 

que em um encontro com um profissional21, esse também é curado, pois a partir do 

encontro que se processa, profissional e paciente não serão mais os mesmos.  

Assim, a humanidade que existe no diálogo com o profissional não pode ser 

ignorada durante um tratamento (LAGRÉE, 2002). Dessa forma, para a autora pode-

se pensar que a qualidade do diálogo entre médico e doente é algo que extrapola as 

condições da otimização da terapia, é além de tudo um lugar, que “joga o nosso 

acesso à humanidade plena e inteira” (p.76).  

Aqui não podemos deixar de destacar que no relato de Drª. Nasjla é notável 

como sua prática profissional é permeada por eventos de sua vida pessoal. Ante a 

possibilidade de morte por conta de um tratamento que realiza para uma doença 

autoimune, ela ressalta a relação que tem com seus próprios médicos. Mais de uma 

vez em sua narrativa, rememora e enfatiza bons encontros e frases que a marcaram, 

por exemplo, quando conta de consultas que teve ao descobrir a doença: “nossa 

que frase tão profunda que ele me falou!”. 

Sobre as dificuldades pessoais, há uma significativa passagem sua:  

 

Um dia, encontrei um amigo meu aqui na porta da Escola mesmo, meu 
neurologista inclusive, que fez o diagnóstico. Foi logo no comecinho, 
quando eu tive o diagnóstico. Comecei a chorar e ele disse-me: “Nasjla, 
não! Para de chorar! Você vai perder seus amigos e seus pacientes. Você 
não está bem, então está bom, mas para de chorar”. Eu fiquei até com raiva 
dele. Depois, eu falei: “uau, que palavra linda que ele me falou!”. Ele me 
ajudou, ele não foi nem um pouco vil, ele foi maravilhoso comigo. Outro 
colega também, um dia eu fui a um cirurgião de cabeça e pescoço com meu 
marido, pois ele estava com desvio de septo, aí o médico falou assim: “Ih, 
Nasjla você está bem? Você está bonita Nasjla. Você está bem, não é?!”. 
Também foi logo no comecinho e eu respondi: “estou, mas, também eu 
tomo tanto remédio. Ai não é fácil tomar os remédios!”. Ele falou: “Nasjla, 
você faz um favor para mim?”. Eu perguntei espantada: “o quê?”, e ele: 
“você põe aqui no receituário tudo que você toma?”. Eu peguei o receituário, 
ele deu a caneta chique dele e eu olhei para ele, falando: “mas para que 
você quer saber?”, e então, ele respondeu: “Para eu tomar também, para 
ficar bonito igual você!”. Olha que legal! (Drª. Nasjla) 

 

Dessa maneira, não só em seu relato, como no dos demais profissionais, 

ficou latente o quanto dificuldades pessoais e o sofrimento particular de cada um 

deles - bem como, a dedicação que demonstraram ter para superá-los - também 

 
21 Nesse caso, o texto se refere a uma sessão de psicoterapia ou psicanálise, mas que segundo 
Buber, também se trata de um encontro com um “doutor” (BUBER, 1951, p.105) 
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pareceu terem sido decisivas para a forma como enfrentaram e significaram suas 

experiências profissionais. 

Por fim, acerca da relação, a narrativa de outra profissional despontou como 

uma das passagens mais emblemáticas, dando título à nossa temática central:  

   

Então o que me motiva, por exemplo, o que motivou a montar a Escola 
Móvel, é o fato de que essas crianças precisam ter uma boa relação com 
um professor, que é um personagem da vida deles, não porque você vai ser 
marcante, porque depois, tu vais esquecer. E esse é que é o legal! Eu acho 
que se a gente voltar para trás, eu não consigo saber como que eu aprendi 
as coisas que eu aprendi. E eu acho que esse é que é o legal, as pessoas 
foram te formando, formando mesmo e elas vão te acrescentando e você 
vai se constituindo. E faz parte da constituição das crianças estar com 
professores. Não é aquele professor idealizado, um cara legal, não é isso, 
mas é o sujeito, inclusive contraditório, porque é nas contradições... E a 
escola é uma grande contradição! E eu acho o que a gente fortalece a 
criança aqui, é em relação a essas contradições. Você passou pela escola, 
você ficou mais forte, você aprendeu a lidar, ter jogo de cintura para uma 
série de coisas, porque você esteve em um espaço muito contraditório e 
pouco protetor durante muito tempo! (Profª. Amália) 

 

Com isso, a coordenadora da Escola Móvel, Profª. Amália, embora não se 

referisse ao tratamento oncológico em si, mencionou uma importante relação entre 

paciente e profissional, neste caso, um professor de classe hospitalar. Profª. Amália 

destacou a “boa” relação com o professor como imprescindível, para além do 

conteúdo que o aluno aprende. Ao colocar que é nas “contradições” e no encontro 

com um “sujeito contraditório”, que a criança se “fortalece”, destacou também a 

potência do encontro e da relação com outro durante o tratamento. Em outro 

momento, ela voltou a falar de tal relação:  

 

E mesmo, por exemplo, a relação com os professores aqui, é muito positiva. 
Eles gostam muito dos professores, não de todo professor, não que todo 
professor não tenha questões. A gente tem alguns professores que são 
mais difíceis, outros que são mais flexíveis, como em qualquer lugar, mas 
de certa forma, eles têm uma boa relação, e isso é legal, porque eles vão 
para a escola com uma boa ideia: “eu sou capaz, eu consigo produzir, eu 
estou sabendo”. (Profª. Amália) 

 

Assim, por mais que o saber técnico seja imprescindível para um tratamento, 

o fator humano também tem seu papel de destaque. Ressaltamos a centralidade 

deste trecho, pois aqui nos parece importante discutir que, para além do inegável 

sucesso do aspecto técnico, o encontro também parece influenciar para que o 

tratamento logre êxito.  
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Nesse sentido, a MCP fornece subsídio para se pensar a relação entre 

profissional e paciente. Baronio e Pecora (2015) destacam que há uma premente 

necessidade de mudar a concepção de cuidado, já que existem novas demandas 

em saúde decorrentes da transição epidemiológica, em que as doenças crônico-

degenerativas se sobrepõem às agudas. Segundo eles, “há evidências de que a 

relação médico-paciente (RMP), que viria com abordagens como a Medicina 

Centrada na Pessoa, é importante e influente na confiança ao profissional, na 

adesão ao tratamento e na cura dos pacientes”. (BARONIO, PECORA, 2015, p. 201) 

 

6.1.2 A relação de apoio profissional-familiar 

 

A relação profissional-familiar também esteve presente nas narrativas de 

todos os colaboradores e se configurou como outro subtema.  

Este trecho da narrativa de Drª. Nasjla, além da tônica da relação profissional-

familiar, também trouxe outra importante reflexão sobre a pessoa, na relação 

construída com o outro durante o tratamento: 

 

Tem mães que vêm para cá e melhoram muito aqui, porque o filho teve 
câncer. É uma oportunidade de agirmos também com a mãe, fazer um 
artesanato, por exemplo, conversar com ela, melhorar. Portanto, mais uma 
coisa importante, não estamos só agindo na criança, a gente está ajudando, 
enfatizo, ajudando a mãe a melhorar. Eu fico tão, mas tão contente que a 
gente também pode agir com a mãe. Porque o objetivo é também que ela 
melhore para poder acompanhar a criança. Não é só a criança, é o mundo 
ao redor da criança. Ver quem é o pai, quem é a mãe, o que podemos fazer 
para melhorarem. Tudo isso a gente tem que estar preparado para poder 
ajudar, aqui dentro do hospital e com a ajuda da assistente social, por 
exemplo. Eu acho um espetáculo, quando vamos a Casa Ronald, as mães 
têm aula de música, têm artesanato, têm aula de culinária, aula de 
cabeleireira, elas não ficam só, jogadas! É como se as pessoas falassem: 
“Escuta, eu estou me importando com você. Vamos fazer isso? O que você 
sabe fazer? Quer melhorar?”. (...) Penso então, que foi a oportunidade deles 
terem um contato, um olhar para eles como gente! Eu sempre vejo assim”. 
(Drª. Nasjla) 

 

Quando Drª. Nasjla fala sobre considerar o outro como “gente” está 

novamente valorizando a relação entre pessoas.  

Lagrée (2002) pontua que quando não há uma relação de reciprocidade, ao 

se desconsiderar a singularidade da pessoa, ocorre o saber pelo saber, que instaura 

a instrumentalização e a coisificação dos corpos durante o tratamento. Para a 

autora, a lógica do tratamento deve prevalecer sobre a lógica do saber pelo saber. 
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Para ela, a “lógica do tratamento, que é a finalidade primeira e última da medicina” 

(p. 21) seria aquela que considera a história da pessoa22. Nas palavras da autora:  

 

Para não haver enganos neste domínio não se deve confundir o médico 
com  o veterinário ou o garagista - é preciso compreender bem que o que é 
objecto da sua intervenção, não é um quid, uma qualquer coisa 
indeterminada, mas aliquis, alguém que tem um nome, uma história, uma 
experiência, relações, uma vivência singular de doente, em suma, uma 
pessoa (p. 21).  

 

Ainda sobre considerar a pessoa e a relação construída com o outro durante 

o tratamento, ao falar das queixas que recebe das mães, Drª. Nasjla enfatizou:  

 

Sempre dou importância para elas, sempre, porque a gente tem uma equipe 
que pode também ajudar. (Drª. Nasjla) 

 

Mais a frente, referiu que ela “conversa com família de paciente que está 

internado”, o que é bastante desgastante e que de tanta importância que dá às 

mães, chega em casa “sem alma”. É assim que nas palavras da profissional, o “olhar 

como gente”, o “sempre dar importância”, o “chegar em casa sem alma”, remetem - 

para além do crucial aspecto da teoria de Lagrée, o tratar o doente como pessoa - 

ao aspecto da relação dialógica estabelecida entre médico e paciente. É por se 

dedicar sobremaneira ao diálogo, à “conversa”, que Drª. Nasjla menciona que 

“chega em casa sem alma”.  

Lagrée (2002) pontua que na relação entre médico-paciente estão também 

aqueles que lhe são próximos, que precisam ser considerados no processo de 

comunicação das notícias, por exemplo. Em uma reflexão sobre a verdade e o que 

deve ser dito ao paciente, a autora menciona que “ela tem a ver simultaneamente 

com a confiança, a discrição, o respeito numa relação com quatro polos: o doente e 

seu médico primeiramente, a família e a sociedade em seguida” (p. 86, 87).  

A relação de cuidado e o apoio profissional, também foram destacados na fala 

das mães dos pacientes. Nesse sentido, o apoio profissional aos familiares foi 

destacado por todos os colaboradores, porém foram as mães que deram maior 

ênfase a esse aspecto, como mostra o trecho a seguir: 

 
22 Aqui, não podemos deixar de lembrar que, em nossa pesquisa, conforme detalhado no caderno de 
campo, chamou atenção que alguns colaboradores não quiseram manter o anonimato em suas 
narrativas. Nas justificativas para tal, mencionavam o legado de suas histórias para que outros 
lessem, podendo servir de apoio para quem futuramente precisasse. Alegavam e davam ênfase ao 
valor do testemunho. 
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Eu pelo menos sinto isso, aqui no hospital, para mim, nem parecia hospital, 
eu falo isso, parecia assim, como se fosse uma família. Você faz amizade, 
você tem um carinho pelas pessoas. Então, é como se fosse fazer parte da 
sua família, eu acho. Você tem aqui as médicas, todos. A gente vinha, não 
achava ruim se tinha que vir para cá. A gente vinha e voltava. (Ana, mãe do 
paciente Gustavo) 

 

Nessa passagem, Ana inicialmente comparou o hospital a uma “família”, mas 

logo ressaltou a figura das “médicas” e “todos”, além da “amizade” e “carinho” pelas 

“pessoas”. Ao mencionar as médicas, o carinho e amizade, podemos pensar no 

cuidado, no apoio que o familiar sente na relação com o profissional. 

A relação familiar-profissional apresenta-se como recorrente na literatura 

científica que se atém à maneira como os pais significam a experiência do câncer 

infantil. Mack et al. (2017) apontam que há dificuldade de relacionamento entre essa 

díade e uma das mais importantes é a dificuldade de conectar e de estabelecer 

formas de entendimento entre ambos, o que causa estresse durante o processo. 

Essa foi uma discrepância em relação à nossa pesquisa, uma vez que a maioria das 

relações profissional-paciente relatadas demonstraram ser calcadas no apoio.  

Para Wangmo et al. (2016) a relação entre profissionais e familiares é 

considerada satisfatória e de grande importância para os pais. Segundo o autor, o 

fato dos profissionais irem além do estritamente técnico para cuidar do paciente e da 

família é algo que os pais consideram extremamente válido e importante.    

É o que apareceu na narrativa de outra mãe entrevistada: 

 

Então, acho que a gente tem que agradecer por estar aqui dentro, por existir 
o Graacc, por tantas outras coisas. E eu acho que isso é uma troca que a 
gente deve ao Graacc. Por tudo que fizeram pela gente, pelo 
acompanhamento, por estarmos aqui. Por ser feriado e eu ver todo mundo 
aqui, por ser aniversário e eu ver todo mundo aqui! Mãe, filho, enfermeiro, 
médico, a tia da faxina, o pessoal da manutenção, que deixa o filho em 
casa, que deixa a mulher em casa, que deixa família, que está aqui com o 
sorriso no rosto, vinte e quatro horas por dia. (Gisele, mãe do paciente 
Gustavo Moraes) 

 

Quando Gisele mencionou “tudo” que os profissionais fizeram por eles, o 

“acompanhamento” de cada um deles, também pareceu estar implícita a relação de 

fazer mais do que está ao alcance no cuidado ao doente e ao familiar. 
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O cuidado e o apoio profissional para Lagrée (2002) estão relacionados à 

confiança no saber médico. A autora pondera que quando há um pedido de cuidado 

ao profissional, está diretamente implicado nele a confiança.  

A relação profissional-familiar também foi destacada na rede de pacientes:  

 

A gente chegou aqui ainda, perguntou tudo que podia perguntar para a 
médica. Depois que a gente acabou a consulta da triagem, ela olhou para a 
gente e falou assim: “Tchau, então!” Minha mãe olhou para ela e disse: 
“Não! Eu não vou embora! O médico falou (esse médico que deu a notícia) 
que não era para ir embora! Que eu ia morar aqui! Que eu ia fazer as coisas 
aqui!”. E a médica respondeu: “Calma! O Gu está bem, ele não precisa ficar 
aqui, ele pode ir embora.” Ela soube dar a notícia. (Gustavo Moraes, 
paciente) 

 

Por fim, ao trazer uma memória do momento em que sua mãe foi acolhida por 

uma profissional que a acalmou, Gustavo demonstra como percebeu a relação 

profissional-familiar, de uma boa maneira, marcada pelo fato que esta médica 

“soube dar a notícia”.  

  

6.1.3 A relação de apoio de familiares  

 

Outra significação que emergiu em todas as narrativas, foi o apoio familiar, 

que também se configurou como importante recurso de enfrentamento para a 

significação da experiência. Tanto profissionais, como familiares e pacientes 

relataram tal forma de apoio em suas narrativas: 

 

Eu ficava, todo mundo ficava brincando, eu ficava brincando bastante, de 
vez em quando, quando eu ficava em casa – que eu acabei meu tratamento 
– (...) eu brincava com meu irmão, eu fazia um monte de coisa (...) Eu não 
brincava com meu irmão! Eu brinco, né?! Eu brinco até hoje! (Gustavo, 8 
anos) 

 

Ao falar que não somente “brincava”, como ainda “brinca”, dando ênfase ao 

tempo verbal em seu discurso, Gustavo nos faz refletir sobre a importância do apoio 

e encontro com o familiar durante o tratamento. Sua mãe também referiu em uma 

mesma passagem de sua narrativa, além do apoio profissional, o apoio familiar: 

 

A gente teve bastante apoio também aqui no hospital, apoio psicológico, 
apoio em todos os sentidos! Isso ajudou bastante também! Porque, no 
começo, a gente fica meio perdido. Você não sabe o que está acontecendo, 
não sabe como vai ser. A gente ainda é daqui de São Paulo, é menos 
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complicado. Quem é de fora, fica mais perdido ainda. Porque fica longe da 
família. Eu, pelo menos, tive minha mãe que me ajudou muito, porque eu 
tinha o bebê. Eu tive que parar de amamentar. Porque, no começo, o 
Gustavo ficou bastante tempo internado. Nesses dois meses que acabou 
ficando internado, eu tive que tirar o bebê do peito. Às vezes, eu ficava 
direto, porque meu esposo estava trabalhando na época. Ficava uma 
semana, quinze dias, ficava direto aqui! Só ia em casa comer, tomava 
banho, trocava de roupa. 
Eu não conseguia ficar longe dele também! Falo rindo, mas eu chegava em 
casa, já falava para o pai: “Como que ele está? Será que ele está bem?”. Eu 
já tinha que voltar logo para cá! 
Minha mãe também vinha! Ela vinha e ficava com ele. Ela chegava de 
manhã, dez horas, ou meio dia, por exemplo, e às vezes, saía às oito horas 
da noite. Ficava com ele para eu ir em casa e a tarde eu voltava. Porque eu 
ficava preocupada! Depois, quando meu esposo diminuiu os trabalhos dele 
(porque ele viajava), aí ele ficava também, mas a maioria das vezes fui eu 
que fiquei! (Ana, mãe do paciente Gustavo) 

 

De acordo com Lagrée (2002) o doente que sofre não vem sozinho. Além de 

ter uma história, que o constitui na relação com o outro, ela não está formada 

imutavelmente em sua origem. É uma construção, feita em uma rede de relações e 

que se iniciam com a família.   

A esse respeito há uma interessante passagem da narrativa de Ellen: 

 

Eu moro com meu irmão, minha mãe, meu pai e minha cachorrinha. Meu 
pai tem trinta anos! Ele chama Éder, minha mãe Thaís, meu irmão Éder 
Júnior, o nome da minha cachorrinha é Emely e o meu é Ellen. 
Escuta isso que eu estou falando, é legal! Todo mundo na minha casa tem o 
nome com a letra ‘E’! (...) Até minha cachorrinha é com ‘E’. Menos a minha 
mãe, mas o nome dela podia ser Evelyn. (Ellen, 9 anos) 

 

Ao ressaltar como algo “muito legal” um traço de sua filiação e ao comentar 

que todos, exceto sua mãe - que bem poderia ter um nome começado com a letra E 

- podemos pensar que, para Ellen, essa é uma forma de elaborar seu pertencimento 

a esta família. Ao eleger essa peculiaridade para nos contar, esta parece ser uma 

forma de enfrentar toda a situação. Aqui, é necessário considerar que na rede de 

pacientes, Ellen era a que mais apresentava sofrimento na entrevista, pois 

diferentemente dos outros pacientes, tinha instaurada uma sequela da doença.     

Silva et al. (2016), citando Cardoso (2007) afirmam que “a maioria das 

crianças que chega ao hospital não está preparada para enfrentar a doença e tudo 

que dela deriva, o que lhe provoca grande impacto psicológico” (p. 52). Para os 

autores, o apoio familiar torna-se, portanto, fundamental nesse processo.  

Araújo et. al (2014) citam o apoio familiar como importante recurso para 

conseguirem enfrentar as principais dificuldades vivenciadas durante o processo de 
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adoecimento dos filhos. Outros estudos destacam que na jornada do câncer podem 

haver rupturas familiares entre mães, pais e irmãos (JONES, 2012; AQUINO et al., 

2014; HERNAO, SERNA, 2015; ALMEIDA et al., 2016, COX, 2018), 

desestruturações do núcleo familiar (VIDOTTO et al., 2017) ou prejuízos na esfera 

relacional, tanto familiar, como na relação do casal parental (WIERNER et al., 2019), 

quanto com a equipe (ARRUDA-COLLI et al., 2016, MACK et al., 2017; COX, 2018). 

Este foi um dissenso em relação à presente pesquisa, uma vez que foram narradas 

apenas histórias de apoio e suporte entre pacientes e familiares para a experiência 

atual, em que o encontro prevaleceu nessas relações, como mostram esses trechos: 

 

Passamos todo tempo juntos. Todo tempo. Os três sempre juntos, a gente 
acha importante isso para ele. Eu acho que independente de estar casado 
ou não, eu acho que se puder estar junto, faz a diferença para a criança. Eu 
observei muito isso. Como terapeuta a gente observa muito. Eu vi que as 
crianças que tinham família mais próxima, parece que o tratamento fica 
mais leve. Parece que eles respondem melhor ao tratamento. Não sei, 
posso estar falando besteira, mas pelo que eu percebi, é isso. Do que o filho 
que a mãe, de repente, está sozinha. Ou que o pai está sozinho, ou que 
teve algum conflito. A gente percebeu que isso tem um peso para as 
crianças. (Gisele, mãe do paciente Gustavo Moraes) 

 

Ele [esposo] participou de tudo. Porque quando nós descobrimos o 
problema dela, em dezembro, ele entrou de férias. E ele ficou junto, ela 
operou, ele me ajudou. Quando ele voltou a trabalhar, em janeiro, ele 
trabalhou vinte dias e foi mandado embora. Então, ele ficou de janeiro até 
setembro desempregado. Foi bastante, foram oito meses. Então, ele me 
acompanhou em tudo! Em tudo, tudo ele estava do meu lado, a todo o 
momento, tudo ele estava ali! (Thaís, mãe da paciente Ellen) 

 

Ainda neste subtema, a possibilidade de aprofundarmos na história de vida 

dos colaboradores, nos permitiu encontrar o apoio de familiares na narrativa dos 

profissionais. Este apareceu com grande destaque nos relatos de todos eles:  

 

Na época para prestar vestibular, era o Cescem e eu só tinha a chance de 
fazer um vestibular, porque a gente não tinha dinheiro para se inscrever 
em vários vestibulares. Então eu pude me inscrever neste. Como eu era 
um bom aluno na escola pública, eu achei que eu fosse passar no Cescem 
e colocamos só como opção a USP. E, conto rindo, mas é claro que eu 
não passei! É claro que eu não passei... Então, voltei para o cursinho e na 
metade do ano eu queria saber como eu estava. Prestei em Santos. E aí 
eu passei! Eu passei, fui para Santos e Santos sempre foi uma cidade que 
me encantou, desde sempre. Foi onde a minha mãe nasceu, então a 
gente tinha parentes em Santos e foi muito bom ir para lá com 18 anos! 
(Dr. Sérgio Cavalheiro) 
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Dr. Sérgio mencionou como o apoio financeiro foi fundamental para que 

seguisse com seus estudos de Medicina, bem como o apoio dos “parentes” quando 

se mudou de cidade para estudar, algo que para ele “foi muito bom”.   

Assim, a maneira como foi destacado nas narrativas, nos permite pensar o 

quanto o profissional também considera o aspecto da relação, pois para além do 

saber que ele representa, o profissional também é uma pessoa.  

Almeida et al. (2014) referem que além do amparo familiar, o apoio espiritual, 

financeiro, emocional, entre outros, também são importantes recursos de 

enfrentamento. Nesta pesquisa, é interessante notar que este apoio também surgiu 

como significativo para os profissionais.  

Aqui, destacamos outra passagem que nos indica a importância da relação 

familiar para o profissional:  

 

E no fim, terminei fazendo Medicina porque minha mãe quis. Antigamente 
não sabia disso, mas hoje é bem claro que foi determinante. Foi porque ela 
queria um filho médico. E era a paixão da minha mãe, meus avós são 
libaneses. Ela tem um irmão que nasceu no Líbano e o resto nasceu aqui. 
Mas ela era totalmente libanesa, totalmente libanesa! O sonho dela era ser 
médica. Só que naquela época não se permitia, os árabes, imagina um 
libanês, deixar uma mulher fazer medicina. Mulher tem que casar e ficar em 
casa. Ela já foi rebelde, pois a minha mãe casou com um brasileiro e foi 
deserdada. Conto rindo, mas ela sempre foi rebelde. E no fim, o sonho dela 
de ser médica passou para mim. (Drª. Nasjla) 

 

Ao eleger esse fato de sua história e dizer o quanto um traço materno foi 

“determinante” em sua escolha profissional, Drª. Nasjla apontou o quanto a relação 

entre ambas foi relevante para que cursasse Medicina.  

Assim, as narrativas apontam uma perspectiva de cuidado ao cuidador que 

vai muito além dos protocolos de cuidado já existentes, algo ainda pouco explorado 

pela literatura científica, mas que notamos ser determinante para a forma com o 

profissional desempenha sua função.  

 

6.1.4 As relações de apoio de amizade  

 

Outro subtema que emergiu e se cristalizou com bastante potência, foi a 

relação de amizade durante o tratamento. Este também esteve presente nas 

narrativas de todos os participantes, estando abaixo relacionados alguns dos 
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principais momentos em que amigos foram mencionados. Na rede de pacientes, 

encontramos, entre outros, estes trechos:  

 

E depois que eu voltei [para a escola, a gente fica meio perdidão ainda. É 
bem difícil, mas o que ajuda é que eles não deixam eu me perder. Porque 
as pessoas mudam, mesmo que em poucos bimestres. Então, quando eu 
cheguei lá, grandes amigos meus estavam mudados, de um jeito bom, não 
de um jeito ruim. Ainda briguei com uma amiga minha, sabe, claro que a 
gente não briga, a gente discute e volta a se falar depois, é muito difícil a 
gente ficar brigado. Mas eles mudaram para coisas boas. Eu falo perdidão 
porque você perde muitas coisas, conversas e coisas assim. Então, você 
fica deslocado, digamos, mas acaba que em poucas horas você acaba 
voltando de novo, em poucos dias, está tudo certo de novo. (...) E quando 
eu cheguei lá na escola depois que eu descobri que eu estava curado, 
mandei mensagem para todo mundo, e achei que eu ia chegar lá e para 
mim eu estava esperando ter aula de Matemática. E só! Mas eles fizeram 
uma festinha para mim, eu fiquei muito feliz! Quando eu cheguei lá tinha 
aquelas mesas cheia de doces, tudo... É até engraçado, porque foi a 
primeira vez que tomei Coca-Cola depois que comecei o tratamento. E eu 
fiquei tão feliz, porque, por mim era normal, sabe, eu era um cara normal, 
não tinha porque eles se preocuparem com aquilo. Não tem a ver com eles, 
não está na vida deles aquilo. Mas isso mostrou o que é amizade de 
verdade para mim! Porque eles se preocuparam, mandavam mensagens. 
Às vezes, até amigo que tinha saído da escola perguntava se eu estava 
bem. E eu não tinha previsão de volta, mesmo depois que acabei o 
tratamento, quando eu descobri que não tinha mais tumor, mas que ainda 
tinha que fazer a rádio e acabar as outras duas ‘quimios’. (Gustavo Moraes, 
14 anos) 

 

Lá no semi-intensivo eu ainda conheci dois amigos meus, o Emerson e a 
Lê, a Letícia. Dois amigos aqui do Graacc. Acho que estão bem, 
provavelmente. (Gustavo Moraes, 14 anos) 

 

Antes de eu ser curada, aconteceram muitas coisas aqui no hospital 
também. Eu não lembro de tudo. Eu lembro o dia que eu entrei, mas não 
lembro de tudo que fiz aqui. Eu lembro que quando eu entrei aqui, eu já 
conheci vários amiguinhos, a Victória. Eu conheci vários amiguinhos, eu 
estava vindo, conheci mais amiguinhos, eu continuei vindo e conhecendo 
mais amiguinhos e assim por diante. (Paciente Ellen, 9 anos) 

 

Profissionais também destacaram as relações de amizade em seus relatos. 

Drª. Nasjla já havia comentado sobre a relação com um amigo médico que lhe disse 

palavras muito importantes. Na sequência daquele mesmo trecho, ela conclui:   

 

Então, são coisas que eu lembro dos meus amigos, colegas meus, que são 
da Escola, que falaram palavras chaves para mim. “Eu vou tomar todos os 
comprimidos, se eu for ficar bonito assim, eu vou tomar tudo”, ele falou e 
dou risada de lembrar. É, me deu alegria e ele também falou assim: “para 
que ficar reclamando, não é!?”. Estou ótima e acabou! (Drª. Nasjla) 

 

Agora, isso também aparece na narrativa de Dr. Sérgio:  
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Fiz muito trabalho, fui para o primeiro Congresso Internacional, que foi na 
Coréia e eu falei para o professor Choux: “eu vou para Coréia e volto”, ele 
disse: “você está louco, vai para Coréia e fica uns quinze dias, lá é 
maravilhoso!” E aí, fui para a Coréia, fiquei uns quinze dias, fiz muita 
amizade lá. E desde que nós voltamos, todo ano a gente vai para esse 
Congresso Internacional, da Sociedade Internacional de Neurocirurgia 
Pediátrica. A gente tem vários amigos internacionais que acabam dando 
uma grande abertura aí fora, nesses congressos. (Dr. Sérgio Cavalheiro) 

 

Em relação a rede de familiares, lembremo-nos de como Gisele entrou na 

sala para ser entrevistada, já contando uma história que acabara de acontecer e que 

dizia respeito a um encontro com uma família no hospital, que precisava de apoio:  

 

A gente estava aqui em uma ocasião, esperando uma consulta (...) quando 
chegou uma mãe que chorava muito com a filha, que tinha as mãozinhas 
trêmulas. Eu vi aquela cena e, eu terapeuta, já conto isso rindo, porque a 
gente não consegue se segurar! Mas, eu me aproximei e perguntei para a 
menina o que estava acontecendo (...) “Olha... eu sou mãe de um menino 
que tratou um germinoma aqui dentro e o tratamento foi um sucesso! Em 
sete meses ele já está curado. Vou chamar meu filho para você conversar.” 
E aí veio o Gu e contou toda história dele, como ele lidou com a doença, 
como foi o diagnóstico. A gente conversou muito. (Gisele, mãe do paciente 
Gustavo Moraes) 

 

Em outro momento de sua narrativa, ela conta: 

  

Chegando lá, os meninos perguntaram: “E aí, Gu?”, e ele: “Ai gente, meu 
cabelo está caindo!” Não deu outra, os meninos falaram: “Ah, raspa o 
cabelo!” Aí, ele falou assim: “Acho que eu vou raspar mesmo!”. Na hora, eu 
tive uma ideia. Falei: “Ah gente, vamos fazer o seguinte? A gente marca em 
casa uma tarde para raspar cabelo e quem quiser raspar cabelo vai em 
casa, raspa o cabelo!”. Todo mundo na hora, reagiu: “Ah, então está bem 
Gu! Então a gente raspa o cabelo com você!”. 
A gente passou uma tarde lá, raspando cabelo de criança. É bem 
engraçado, foram uns cinco amigos da escola, mais o meu irmão e mais um 
amigo lá da rua, foram raspar o cabelo, rasparam junto com ele. (Gisele, 
mãe do paciente Gustavo Moraes) 

 

Uma passagem já mencionada da narrativa de Ana, em que ela comparou o 

hospital a uma relação de amizade, agora retorna no relato de Thaís, que como em 

uma relação com amigos, pôde aprender com a experiência vivida:  

 

Eu falo que tudo isso que aconteceu com a Ellen foi uma lição de vida. (...) 
Que a gente aprendeu muito, eu vou enfatizar para falar isso, porque é 
demais mesmo. Não só com ela, mas também com as outras pessoas.  
Esses dias mesmo, eu estava lá na Quimioteca, aí uma adolescente, ela 
estava bem debilitada na cadeira de rodas. Bem debilitada mesmo. Nossa, 
mas ela abriu um sorriso, tão lindo, falou: “Oi tia! O Wi-fi do seu celular está 
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funcionando?” Aí eu falei assim: “Ah!  Não está. Está ruim o Wi-fi”. Aí, ela 
respondeu: “É fogo, viu!” Sabe, aí ela riu... Eu até comentei com o meu 
marido, ou com a minha mãe, não lembro. Eles tinham todo o direito de não 
querer falar, te maltratar, olha a situação! Mas, não!  
E a gente que tem uma vida, não dá valor muitas das vezes. Não responde, 
não tem vontade de falar. Quer ficar preso dentro de um quarto. Ali na Casa 
Ronald mesmo, que abriga as crianças, você vê que dá transporte, tudo, 
roupa, comida, muita coisa a gente aprendeu.  
A gente aprendeu demais. Demais mesmo! Demais! E olha, só entra ali e 
sai com o coração duro quem é bem ruim mesmo! Porque não tem como 
entrar ali no hospital e sair com o coração duro, sabe. Não tem como! 
Aquelas crianças com aquele sorriso maravilhoso, sabe. É tão difícil você 
ver uma criança ali triste. Podem estar, lógico, sofrendo demais, mas nossa, 
elas abrem aquele sorriso tão grande, tão bonito! Eu acho que foi isso que 
aprendemos. Teve outras coisas, mas sabe, ver as crianças lutando ali e 
estando com aquele sorriso, com aquele jeitinho meigo, foi o nosso maior 
aprendizado mesmo!” (Thaís, mãe da paciente Ellen) 

 

Para Lagrée (2002), além da relação ser constitutiva, ela também é uma 

virtude. Uma de suas modalidades é a amizade, que não é propriamente uma 

virtude, mas um afeto, uma atitude, uma prática. A autora evoca a amizade assim 

como a definiu Aristóteles “aquela que une as forças dos amigos na procura de um 

bom viver em conjunto” (p. 209).  

Segundo a autora, há nesta modalidade, uma verdadeira relação de apoio. 

Sobre a amizade, ela finaliza seu livro com as importantes palavras: “será precioso 

que esse caminho seja suavizado pela presença constante, discreta e capaz de 

socorro do amigo”.  (Lagrée, 2002, p. 211) 

 

6.1.5 O saber técnico como discurso mediador de tais relações  

  

Na interpretação das narrativas, chamou nossa atenção o fato de todos os 

colaboradores utilizarem em grande medida o discurso técnico para falar da 

experiência vivida, também sendo esta uma das maneiras como significam o 

tratamento e que, portanto, permeia suas relações no hospital.  

Esse fato pode ser exemplificado na passagem em que uma mãe realizara 

algumas reclamações e Drª. Nasjla argumenta:   

 

‘E agora, agora a terceira reclamação. Essa não está certa’, falei para ela: 
‘sabe porquê não está certa? porque a senhora não entende, não foi a 
cadeira de rodas que deu a trombose no cateter, não foi por isso que a sua 
filha ficou com o pescoço assim. É porque a trombose já existia aqui e todo 
cateter tem risco de dar trombose e infelizmente aconteceu com a sua filha. 
Então, isso não está certo! Está bem? Porque a senhora não é médica, 
então é normal, a senhora não sabe. Mas a senhora entendeu por que não 
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é a cadeira?’ (...) Olha que importante! Ela ficou bem, porque ela pensou 
que eu fosse brigar, mas eu falei: ‘agradeço muito, todas as reclamações de 
vocês, tudo que você tiver ideia, venha falar para gente, porque nós só 
temos um objetivo: de tomar conta dessas crianças e a gente pode, mas 
não somos perfeitos. A gente quer ser perfeito aqui dentro, mas ninguém 
nunca vai ser perfeito e sempre vai ter alguma coisa ou outra e se vocês 
não falarem como que a gente vai corrigir?!’. (Drª. Nasjla) 

  

Ao falar em “perfeição”, não só neste trecho, como em outros momentos de 

sua narrativa, Drª. Nasjla nos lança na reflexão de que na Modernidade, não só na 

ciência, mas em outros campos do saber, buscamos a perfeição. Ao se levar em 

conta a primazia do saber biomédico e os ideais tecnocêntricos, não há espaço para 

o imponderável, para a falha desse saber.  

Entretanto, a respeito da perfeição, como nos alerta Passmore (2004), a 

depender do momento histórico, há certos ideais de perfectibilidade e, em sua visão, 

é sempre necessário manter uma pergunta: “Perfectível, temos que perguntar, ‘em 

relação aos ideais de perfeição de quem?’” (p. 42). Para o autor, visto assim, a 

perfectibilidade do homem, permanece sem uma resposta. Ainda, adverte-nos que 

uma coisa é dizermos que todo e qualquer homem pode aperfeiçoar-se em algo e 

outra é afirmar que ele pode ser perfeito em desempenhar determinada atividade.  

Nesse sentido, por mais que haja a tentativa da perfeição, diversos outros 

trechos permitem-nos perceber a primazia do saber biomédico nas narrativas dos 

profissionais:  

 

Hoje, nós podemos dizer que é uma substância [interferon] que controla o 
tumor. Ele não cura, mas você consegue postergar o tratamento e nós já 
tratamos várias crianças com essa droga. No começo, quando nós 
apresentamos isso, todo mundo estava incrédulo e hoje o mundo inteiro 
está usando o interferon, vários centros, o Sick Children, vários centros no 
mundo estão usando o interferon. E nós já estávamos meio desacreditados, 
mas agora nós estamos novamente voltando com essas pesquisas. Nós 
conseguimos fazer cultura do craniofaringioma, tratar in vitro, depois tratar in 
vivo, então, isso é uma coisa que deu bastante prazer. Descobrirmos 
alguma coisa que o mundo está usando! 
Nesse momento, a gente também está estudando outra droga, que vem da 
saliva do carrapato. Foi descoberto pelo pessoal do Butantã e nós tentamos 
em outro tumor, que é um desafio: o ependimoma. Nós estamos usando 
essa droga nos ependimomas, também em experimentação, não em 
humanos ainda, porque a gente está esperando que a Anvisa aprove essa 
droga. (...) E o nosso terceiro desafio são os tumores de tronco cerebral! 
Os tumores de tronco são nossa paixão! A gente tem um número enorme 
de tumores de tronco. Ano passado nós fomos capa da Child Nervous 
System, com tumores de tronco e agora acabei de receber o telefonema de 
um professor, nós vamos ser capa de novo, mas agora da Neurosurgery, de 
outra revista. Nós estamos contentes com isso. (...) Como ele é muito 
comum, em criança de cinco a dez anos, então tinha muito tempo, muitos 
anos, desde que nós voltamos da França, que estávamos estudando e nos 
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especializando no tumor de tronco. Hoje eu acho que a gente tem assim, no 
mundo, uma das maiores casuísticas de tumores de tronco e experiência 
cirúrgica com relação a esse tipo de tumor. Então, eu falo rindo, mas hoje 
eu pego tumor de tronco mais facilmente do que tumor em qualquer outro 
lugar. Hoje nós gostamos muito do tronco cerebral.”. (Dr. Sérgio) 

  

Eu falo que nós que mandamos. Aí eu tiro o mando (que eu gosto de falar 
que eu mando) e falo nós que coordenamos! Alguém tem que ser o dono do 
paciente! (...) Porque ser dono, coordenar, é muito, mas muito difícil. É você 
ficar sem alma. É você checar, é você tomar a chamada oral da mãe, é 
exigir. Porque senão, a mãe se perde! Quando é uma criança 
extremamente complexa, não estou falando de uma criança que precisa só 
ir ao pediatra porque tem uma amigdalite, estou falando de uma criança 
com câncer, uma criança com síndrome genética, uma criança 
extremamente complexa, alguém tem que ajudar essa mãe! Alguém tem 
que ser aquele que fala: “Eu, eu sou, eu comando!” (...) Então, isso significa 
que você toma para você todo o andar da criança, todo o tratamento dela e 
se responsabiliza por aquilo. (Drª. Nasjla) 

 

E aí, a mãe fala: “doutora, como foi bom conversar com a senhora, a 
senhora já me contou tudo e já organizou tudo”. Então, está faltando alguém 
que coordena: “vocês têm que ter um coordenador”. Alguém tem que ser o 
coordenador que vai checar e vai cobrar e vai dar as metodologias com as 
quais a mãe vai seguir com a criança. Porque para isso, nós somos 
profissionais! A mãe fica perdida com toda essa coisa que é muito difícil. É 
um desgaste muito grande para a família, que nunca mais vai ser outra 
depois daquela doença. Porque tem crianças que são graves. Eu fico 
compadecida das mães. Eu penso e me angustio também: ‘meu Deus do 
céu, meu Deus do céu! A criança vai morrer, meu Deus do céu!’. Então, eu 
sou assim, eu falo mesmo: ‘quem é que coordena? Quem é o dono do 
paciente?’, aquele que alguém pode se espelhar e falar assim: ‘eu tenho um 
médico! Eu tenho médico!’ A maioria hoje, ninguém quer ser médico! Todo 
mundo quer só dar receita e cair fora! Não quer ser responsável pelo 
paciente! Paciente fala: ‘eu estou doente e agora?’. (Drª. Nasjla) 

 

Nessas duas passagens da narrativa de Drª. Nasjla, embora a tônica seja a 

do cuidado, quando menciona “a responsabilidade” do profissional, além do saber 

biomédico, há outro aspecto ressaltado por ela, que caminha junto com tal saber: o 

poder. Ao falar em quem “manda” ou “coordena”, a médica aponta para tal 

concepção de poder. 

Como Lagrée (2002) bem destaca, o paciente está em posição de fraqueza e 

o médico é que, detém o saber e o poder, que viria como lógica preponderante para 

a instrumentalização e objetalização dos pacientes. É isso o que faz com que haja o 

perigo da instrumentalização do corpo humano.  

Lagrée (2002) destaca que neste modelo, o médico conserva a posição 

cômoda do mestre que sabe e desvenda, enquanto o doente é o receptor passivo de 

uma verdade que lhe diz respeito, que ele não pode, nem sabe reconhecer-se.  
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Mesmo quando se trata de mães e pacientes, por mais que haja até alguma 

crítica, inúmeros termos técnicos são utilizados para significar as experiências que 

viveram. São muitas as explicações em detalhes em cada narrativa, às vezes, 

minuciosos das experiências vividas durante o tratamento. Parece com isso, haver 

uma eleição do saber biomédico para significar as experiências vividas: 

 

Quando chegamos, foi assim: ele entrou, fez a cirurgia. Depois da cirurgia, 
foi para casa, ficou um dia e meio em casa só. Aí começou a sair água da 
cicatriz, saia uma aguinha da coluna, que era o líquor. A médica explicou, 
até a enfermeira conversou comigo: o organismo dele estava acostumado a 
produzir mais líquor porque tinha o tumor. Quando tirou o tumor, o 
organismo não sabia e começou a produzir mais. Tentaram não colocar 
válvula. Mas, piorou bastante! 
Precisou, então, da válvula e depois de quatro dias que colocou, melhorou. 
Só que como ele pegou meningite, que é uma infecção hospitalar (a médica 
que falou), teve que ficar mais um mês tomando antibiótico.” (Ana, mãe do 
paciente Gustavo) 

 

(...), mas, tem o tratamento. Hoje em dia avançou muito! Foi o que a médica 
me falou, a Drª. Virgínia. Esqueci o sobrenome dela, mas ela é conhecida, 
ela falou assim: ‘óh, hoje em dia a medicina está muito avançada, tem 
tratamento’. E aqui no Graacc, tem excelentes equipamentos, tudo isso 
ajuda você. E foi mesmo, ele está bem! Está contente!” (Ana, mãe do 
paciente Gustavo) 

 

Ela precisou colocar a válvula em novembro do ano passado. Depois de 
quase um ano de tratamento, ela ficou com visão dupla. O tumor estava 
oprimindo o ventrículo dela e não estava deixando o líquor passar e então, 
ela estava vendo tudo em dois. Ela me falava: ‘Mãe, você está vendo dois?’ 
e eu respondia: ‘Não!’ Ela: ‘Mãe, mas tem dois! Olha, tem dois’. Ela foi 
falando aquilo e comentei com os médicos: ‘A Ellen está falando que está 
vendo dois!’. Eles pediram um exame, que ela fez no mesmo dia. E eles me 
explicaram que ela estava com visão dupla, falaram de terceiro ventrículo, 
uns nomes estranhos. E eles colocaram a válvula na mesma semana.” 
(Thaís, mãe da paciente Ellen) 

 

Não é possível ignorar, no entanto, que neste saber também há algo do lado 

do doente. É importante considerar que, mediante algo que é inerente ao humano - 

o potencial fracasso e a imperfeição - há na relação que se estabelece entre médico 

e paciente, algo de uma confiança neste saber. Isso é crucial para o desenrolar do 

tratamento. Lagrée (2002) diz que se cria uma “relação de expectativa” (p. 80), há 

um pedido de cuidado que implica a confiança. Assim, o doente não é totalmente 

passivo nesse processo. Ele parece, como também apontam a narrativa dos 

colaboradores, demandar esse saber.  

Destacamos o caderno de campo como fundamental para perceber essa 

nuance, já que principalmente na entrevista das crianças, ao final, por mais que 
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houvesse insistência, para que algo do mais particular aflorasse, isso acontecia com 

alguma dificuldade, parecendo haver a reprodução de um discurso. Há que se 

considerar que são crianças menores, ou seja, ainda com certo repertório, mas que 

mesmo assim, elegeram este discurso para nomear boa parte de suas experiências, 

como mostram as passagens abaixo:  

 

(...) eu fiz também, os exames, tem um que chama líquor (por aqui nas 
costas), e um monte de coisa assim, exame de sangue.... bastante coisa...” 
(Gustavo, 8 anos) 

 

Aí, eu fui conhecer o hospital, fui conhecer a ‘Brinquedo’, fui conhecer a 
‘Quimio’, o hospital todo! Eu conheci aqui. E depois vim, vim, vim, vim, 
muito, vim até... Eu já fiz cinco cirurgias! Eu não lembro direito, mas eu já 
coloquei duas válvulas, eu já fiz a biópsia, já fiz a cirurgia do Port, do PIC, 
que o PIC é aqui, fica assim debaixo da blusa e a válvula é assim, um 
caninho que vem até a barriga. Vou mostrar!” (Ellen, 9 anos) 

 

E quando eu descobri, o médico que contou não contou com jeito. Não sei 
por que, talvez seja dele. Muitas pessoas não estão acostumadas a dar 
essa notícia. Aqui dentro ainda tudo bem, porque é um hospital para isso. 
Se você for um médico oncológico, você tem que saber dar essa notícia. 
Aliás, não é uma notícia fácil e o médico não soube fazer isso. Acho que 
porque não era especializado para dar essa notícia. Ele pegou minha 
Ressonância, olhou para mim e falou assim: ‘Óh, olha aqui: tem um tumor 
aqui, um aqui e um aqui. Você vai para o Graacc amanhã! Você vai tratar 
isso o mais rápido possível!’ (...) E é isso, falou isso! Fiquei assim como 
conto, meio indignado.” (Gustavo Moraes, 14 anos)   

 

Assim, chama atenção que crianças mesmo que pequenas, explicaram 

através do saber biomédico o que vivenciaram. Parece ser o saber técnico uma das 

principais maneiras possíveis nesta rede para dar significado à experiência. 

Por fim, algumas passagens nas narrativas dos colaboradores trazem 

interessantes contribuições referentes a lacunas em relação à hegemonia do saber 

técnico, o que aponta não ser este um saber perfectível: 

 

Por isso digo que tratar de tumor de Sistema Nervoso Central, não são 
todos os colegas oncologistas que podem fazer isso. Fora da Oncologia, 
pior ainda, mas dentro da Oncologia, tem que ter, vejamos, uma cabeça 
especial, porque não são todos que aguentam. A maioria faz Oncologia e 
também quer ver resultado de perfeição e a gente, muitas vezes, não vê 
perfeição! (Drª. Nasjla) 

 

Mais à frente, Drª Nasjla diz que se “lida com o que pode”, uma vez que 

muitas crianças ficam com sequelas mesmo que não visíveis. Ela complementa que 

“isso é muito difícil” para quem é médico e para a criança, pois se “sente a 
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transformação”.  Neste trecho, ao falar que não se alcança a perfeição em SNC, Drª. 

Nasjla realça as limitações do conhecimento científico e sua imperfectibilidade.  

Essa, inerente também ao ser humano, é destacada na passagem a seguir:  

 

A gente entendeu que o médico, embora um excelente médico, também 
tinha as dificuldades dele, como ser humano. A gente também tem as 
nossas, não é!? E ainda bem que no desespero dele, ele colocou a gente 
aqui no segundo dia de diagnóstico! Ou seja, a gente também tem que 
agradecer a ele, ao desespero dele de correr com o Gu” (Gisele, mãe do 
paciente Gustavo Moraes) 

 

Para Lagrée (2002), o médico assumir que há impotência ou um fracasso 

terapêutico, é relevante, pois “significa aceitar a sua finitude, a liberdade de outrem e 

a rejeição principal de toda a instrumentalização de si mesmo e de outrem” (p. 65). 

Como bem expressou Profª. Amália:  

 
Então, esta questão de começar lá para trás, em um espaço clínico, eu 
acho que me deu base para que eu pudesse verificar algumas coisas e 
desse chance de você errar, inclusive! Você tem um núcleo pequeno, um 
grupo de formação muito pequeno e ele te dá chance de você errar, de 
estudar, isso que eu acho que fez um pouco de diferença na hora de 
conduzir, por exemplo, a questão da inclusão, trabalhar mesmo a inclusão 
no dia de hoje. (Profª. Amália) 

 

A este respeito, também uma passagem da narrativa de Thaís:  

 

Então, o tumor dela oprimiu muito o nervo óptico. E foi aonde afetou o olho 
dela. O olho dela é bem tortinho, enfatizo bem tortinho mesmo. Quando ela 
olha assim de lado, dá para ver. 
O que mais doeu na gente, o que mais doeu mesmo, foi o tempo que ela 
ficou com tampão, porque ela usava o tampão no olho bom e a gente 
achava que era só estrabismo. E ela não estava vendo. Se eu não tivesse 
batido o pé, eu nem sei... Se eles, os médicos disseram que ela estava 
mentindo, eu podia ter deixado por isso mesmo e nem ter corrido atrás de 
nada. Mas não, eu fico pensando... se eu não tivesse ido atrás, o que teria 
acontecido?! Graças a Deus eu bati o pé, fui atrás, consegui! (Thaís, mãe 
da paciente Ellen) 

 

Quando falou sobre o erro diagnóstico, Thaís colocou em evidência 

a imperfeição e a possibilidade do fracasso da ciência. Há que se levar em conta 

que durante o processo desta pesquisa, sua filha (que havia sido selecionada a 

participar do estudo por ter chegado ao final do tratamento), precisou retomá-lo, pois 

o tumor ainda estava presente.  

Nessa discussão, é preciso levar em conta o contrassenso de que a forma 

como a ciência estrutura-se atualmente, desconsidera a pessoa humana. Estes 
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trechos das narrativas dos profissionais também encontram ressonância em estudos 

que apontam para conclusões que em sua prática, precisam transpor o cuidado 

técnico-científico e buscar compreender suas necessidades existenciais com vistas 

a oferecer um cuidado integral e mais humanizado (BENEDETTO et al., 2013). 

Drª. Nasjla novamente é quem nos dá uma ideia do que aqui está em jogo:   

 

A gente também tem sentimento. Eu já chorei na sala (...)” (Drª Nasjla) 

 

Ocorre que profissionais também passam por dificuldades durante um 

tratamento. Além disso, também sofrem com o tratamento, porquanto também são 

pessoas. Em uma discussão sobre o papel do médico na consulta médica, Lagrée 

(2002) nos dá pistas de alguns motivos que podem contribuir para que o profissional 

também sofra. Retomando os princípios de como era uma consulta, a autora 

destaca que atualmente ela é “imperiosa e prescritiva”, mas antigamente, ditava “a 

incerteza, a fraqueza do médico e não a do doente” (p. 77). Isso é importante, pois 

coloca também o profissional em contato consigo, com aquilo que ele não dá conta e 

gera sofrimento. Coloca o profissional em contato com algo que a medicina e a 

ciência moderna tentam encobrir: a impotência médica. 

De todo modo, finalizamos essa discussão com um trecho que ilustra aquilo 

que consideramos crucial neste estudo, como nos permite perceber Dr. Sérgio. Por 

mais que ele tenha sido um dos colaboradores que mais enfatizou o saber técnico 

em diversos momentos de sua narrativa, haja vista é um neurocirurgião, não deixou 

de frisar como estabelece relações de cuidado e apoio com seus pacientes:  

 

Ontem mesmo, eu atendi uma paciente com tumor de tronco, que veio de 
Belém do Pará. Eu conto rindo, mas ela me traz caranguejo do Belém do 
Pará toda vez que ela vem. Ela trazia bombom de cupuaçu, mas acho 
aquilo muito doce, então agora ela traz carne de caranguejo, que eu adoro! 
E ela está absolutamente curada! Ela vem praticamente para tirar fotografia 
comigo. Ela vem lá do Belém do Pará me trazer caranguejo e tirar 
fotografia, porque já está há vários anos fora de tratamento. É um tumor que 
nós tiramos totalmente, ou seja, ela está curada!  

  Então, isso é uma satisfação muito grande! (Dr. Sérgio Cavalheiro) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A relação com o outro constitui um pilar fundamental de sustentação do 

atravessamento da experiência do câncer infantil em SNC, considerando as 

significações em comum entre pacientes, mães e profissionais até o momento do 

término do tratamento. Portanto, figura como importante recurso para enfrentar tal 

experiência. Os colaboradores desta pesquisa demonstram, através de suas 

narrativas, que tal enfrentamento se dá por meio do apoio que as relações 

profissional-paciente, profissional-familiar, bem como as relações com familiares 

e relações de amizade significam para cada envolvido no processo.  

No entanto, a relação não nos parece somente uma forma de significar e lidar 

com a experiência do câncer infantil em SNC. A ênfase dada ao aspecto humano 

durante o tratamento nos faz considerar que para além da indiscutível importância 

do protocolo médico para o sucesso do tratamento, o encontro com o outro surge 

como um recurso crucial no alcance da cura.  

Para além dos encontros entre profissional-paciente e profissional-pais já 

consagrados pela literatura, a relação entre profissional e seus familiares e as 

relações de amizade, despontam com originalidade nesta pesquisa e também 

aparecem como importantes recursos para significar e lidar com a experiência. A 

narrativa em profundidade propiciada pela HOV facilitou o aparecimento dessas 

cristalizações para significar estas formas de enfrentar o tratamento.  

O saber técnico como discurso mediador dessas relações permeia as 

narrativas dos colaboradores e também se configura como forma que crianças, 

mães e profissionais significam a experiência do tratamento. Embora haja a primazia 

de tal discurso, esse foi questionado em alguns momentos, o que nos faz considerar 

o destaque dado ao aspecto relacional e humano pelos colaboradores deste estudo.  

Assim, esta pesquisa evidencia que a relação dialógica com o outro, além de 

auxiliar na cura, prioriza o aspecto humano durante o tratamento, contribuindo para 

as discussões acerca da Humanização em Saúde na área da Oncologia Pediátrica. 

Ao considerarmos a relação como recurso para enfrentar a experiência como 

um todo e chegar ao término do tratamento com vida, abordagens que levem em 

conta o outro em sua singularidade no processo de estabelecimento de vínculos de 

confiança, para além do modelo biomédico - como a Medicina Baseada em 



216 

 

 

Narrativas e a Medicina Centrada na Pessoa - podem também contribuir no 

processo de Humanização em Saúde em Oncologia Pediátrica.  

Neste sentido, a formação do médico e outros profissionais da saúde também 

ganha destaque, já que a humanização da profissão caminha junto à formação. 

Abordagens que levem em conta as narrativas, como é o caso da HOV, na formação 

dos profissionais podem trazer contribuições à Humanização em Saúde.  

O aporte teórico da Filosofia das Ciências da Saúde que utilizamos nesta 

pesquisa, através dos escritos de Jacqueline Lagrée, traz uma iluminação 

significativa para o estudo. Isto demonstra um encontro profícuo entre a Filosofia, a 

Saúde Coletiva e a Oncologia Pediátrica. Acreditamos que aliado às discussões 

sobre Humanização em Saúde, esse encontro possa apoiar o desenvolvimento de 

estratégias para o cuidado complexo que demanda o câncer infantil.  

A esse respeito, consideramos que seriam relevantes mais pesquisas 

referentes a como a relação profissional-paciente é encarada pelas crianças com 

câncer, uma vez que só foram encontrados artigos sobre esse tema com populações 

adultas. Como a faixa etária de pacientes desta pesquisa variou de sete a treze 

anos, pensamos que estudos que abordem idades mais próximas, possam contribuir 

para a significação da experiência do câncer infantil para esta população.  

O final do tratamento demonstra ser um período importante para coleta das 

narrativas, pois embora não tenha sido possível extrair significações acerca deste 

momento, a oportunidade de encontro com um pesquisador propicia lançar luz sobre 

tal fase do tratamento. Isso permitiu com que colaboradores pensassem sobre sua 

história de vida e fizessem uma narrativa a partir deste período. Assim, são 

necessários novos estudos narrativos que considerem esses colaboradores no 

processo, bem como que considerem o final do tratamento oncológico em SNC. O 

final do tratamento também pode ser estudado levando-se em conta outras 

neoplasias, uma vez que esta se configura como importante fase do tratamento, que 

pode determinar como a sobrevivência a longo prazo é vivenciada. Nesse sentido, 

efeitos de novas abordagens terapêuticas que considerem o aspecto humano em 

todas as fases do tratamento podem ser aprofundados, como é o caso do AT.  

Por fim, este estudo demonstra significados de mães que mantêm relações de 

apoio com seus cônjuges. Estudos que considerem as representações dos pais no 

processo ou mesmo crianças que não tenham casais parentais vivendo juntos, 

podem ser relevantes para o campo.  
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Anexo 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

  

Por favor, leia com atenção este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Use o tempo que for necessário para que você possa entendê-lo e para 

fazer todas as perguntas que desejar. 

  

Você está sendo convidado a participar deste estudo. 

  

NOME DO PARTICIPANTE: 

_______________________________________________ 

  

“Experiências em Oncologia Pediátrica: Histórias de Vida Marcadas pelo 

Câncer Infantil em Sistema Nervoso Central”; 

  

A psicóloga Clarissa Carvalho Fongaro Nars é a responsável pelo estudo, 

porém outras pessoas poderão ajudá-la a cuidar dos participantes e das tarefas do 

estudo. 

  

A sua participação é voluntária. Você pode não querer participar ou pode 

retirar o seu consentimento a qualquer momento e por qualquer razão, sem 

prejudicar o seu tratamento ou o relacionamento com a equipe. 

  

Se você concordar em participar, solicitaremos que assine este 

consentimento informado. 

Você receberá uma cópia assinada. 

  

Este estudo servirá para: 

  

Compreender sentidos e significações atribuídos à experiência de se ter a 

vida marcada pelo câncer em Sistema Nervoso Central, através do entrecruzamento 

e interpretação das narrativas obtidas à luz da história de vida dos colaboradores. 

  

Tratamento: 
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A entrevista sobre a História de Vida é uma forma utilizada por 

pesquisadores, para investigar, descobrir e poder contribuir com algum tema 

específico da área da saúde que, neste caso, será a continuidade dos estudos no 

campo do tratamento oncológico. Para tanto, será feita uma entrevista com você, 

pedindo para que conte sua história de vida e você poderá contar o que quiser dela, 

para que depois a pesquisadora junte com dados de outras entrevistas de 

voluntários como você e analise os dados. 

  

Procedimentos, exames, coletas de material para estudo, coleta de dados: 

  

Será realizado um (1) encontro com o participante em data e horário de maior 

conveniência. Neste encontro, será realizada uma entrevista sobre a história de vida 

do colaborador. A entrevista será gravada pela pesquisadora com um gravador de 

voz para transcrição (o registro sonoro será escrito literalmente) e posteriormente, 

transcriado (o texto transcrito será adaptado) para posterior análise de dados. Os 

textos escritos assim obtidos serão armazenados em um banco de memórias, após 

terem passado por sua revisão e total aprovação. Será mantido o anonimato do 

colaborador. No caso de ser um profissional da Instituição e colaborador da 

pesquisa, este banco de memórias será disponibilizado a outras pessoas e 

pesquisadores, mas seu anonimato será garantido, caso assim o deseje, uma vez 

que nos textos produzidos serão utilizados nomes fictícios. Apenas os 

pesquisadores do projeto original terão acesso às gravações, as quais 

permanecerão sob responsabilidade do CeHFi (Centro de História de Filosofia das 

Ciências da Saúde) da UNIFESP. 

Caso seja menor de 18 anos, os responsáveis legais autorizarão a 

participação nesta pesquisa. 

Para o caso de crianças e familiares, será realizado um encontro posterior, 

para confecção do produto (devolutiva social) das entrevistas, que pode ser a 

confecção de um livro contendo a história de vida da criança, realizado entre a 

criança, pesquisadora e familiar. Esta etapa não é obrigatória e pode-se pensar em 

outro produto junto com a pesquisadora, caso prefira. 

  

Riscos possíveis dos procedimentos e do tratamento: 
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Não há riscos físicos envolvidos nesta pesquisa.  

  

Benefícios 

  

Não é possível garantir que você será diretamente beneficiado pela 

participação no estudo. Porém, ao contar sua história de vida, acreditamos que 

possa haver elaborações das situações vividas e novas representações podem 

aparecer para as situações passadas. Além disso, o tipo de pesquisa e metodologia 

utilizados têm efeito direto na humanização de todos os colaboradores, inclusive no 

pesquisador. 

  

Este estudo vai ajudar a pesquisadora a compreender melhor os possíveis 

sentidos associados à vivência do tratamento e oncológico e pode trazer benefícios 

futuros para outras pessoas que vivenciarem a mesma situação. 

  

Despesas 

  

Não haverá despesas para você em qualquer fase do estudo, incluindo 

exames e consultas. Também não haverá compensação financeira. 

  

Direitos do paciente 

  

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 

tratamentos propostos neste estudo, você terá direito a tratamento psicológico na 

Instituição e às indenizações legalmente estabelecidas. 

  

Quanto tempo dura o estudo e quanto tempo dura a sua participação no 

estudo 

 

O tempo previsto do estudo é de dois (2) anos. 

O tempo previsto de participação é de aproximadamente duas (2) semanas. 

  

Confidencialidade 
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Os seus dados e as informações obtidas durante o estudo são confidenciais. 

Não serão informadas para outras pessoas, a não ser as que você autorizar.  

  

Se tiver dúvidas ou em caso de emergência, você deve entrar em contato 

com: 

  

Psicóloga Clarissa Carvalho Fongaro Nars 

Rua Botucatu 743, Vila Clementino – São Paulo. 

Telefones: (11) 5080-8441 

  

Se você preferir falar com alguém que não esteja diretamente relacionado ao 

estudo, você pode contatar: 

  

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP, 

Endereço, Rua Botucatu, 572 1º andar cj 14, 

Telefone: 5571-1062 

E-mail: cepunifesp@epm.br. 

  

Consentimento: 

Ao assinar este termo eu concordo que: 

  

1. Entendi que eu vou participar de uma pesquisa 

2. Fiz todas as perguntas que achei necessárias para esclarecer minhas 

dúvidas e elas foram respondidas de maneira que eu entendi. 

3. Entendi que posso fazer outras perguntas toda vez que tiver dúvidas ou 

quando desejar. Entendi também que, a qualquer momento durante o tratamento, eu 

tenho a liberdade de discutir com a psicóloga Clarissa Carvalho Fongaro Nars os 

meus direitos e responsabilidades como um participante do estudo. 

4. Entendi os possíveis danos e desconfortos e também os possíveis 

benefícios (se houver algum) que poderão ocorrer pela minha participação neste 

estudo. 

5. Entendi que tenho o direito de não participar e o direito de interromper a 

participação a qualquer momento. A decisão sobre participar ou não do estudo não 

vai atrapalhar o meu tratamento de saúde na Universidade Federal de São Paulo. 
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6. Eu não receberei nenhum pagamento pela participação no estudo. Nossas 

despesas de transporte e alimentação serão reembolsadas. 

7. Entendi que os meus dados médicos permanecerão confidenciais. Eu 

entendo que nenhuma informação que me identifique será divulgada sem a minha 

autorização. 

8. Eu li, entendi e recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

  

Nome do Colaborador (Paciente, 

Responsável Legal ou Profissional**) 

  Assinatura do 

Paciente 

Data: 

___/___/___ 

        

Nome do Responsável *   Assinatura do 

Responsável 

Data: 

___/___/___ 

        

Nome da Testemunha #   Assinatura da 

Testemunha 

Data: 

___/___/___ 

        

Nome do Investigador   Assinatura do 

Investigador 

Data: 

___/___/___ 

* O Responsável Legal somente é necessário quando o paciente é menor de 

18 anos, ou incapacitado de fornecer o consentimento. 

# A Testemunha imparcial somente é necessária quando o paciente e/ou seu 

representante legal não forem capazes de ler o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 
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** Caso seja um profissional da Instituição, colaborador da pesquisa, autorizo que 

minha entrevista, com texto previamente aprovado por mim, possa ser 

disponibilizada no Banco de Memória e História de Vida da Unifesp (BMHV – 

UNIFESP). Você poderá optar em ser identificado, para fins de arquivamento de sua 

História de Vida e Trajetória profissional na Unifesp no Banco de Memória e História 

de Vida da Unifesp (BMHV – Unifesp).  

  

______________________________________ São Paulo,   /   / 

Assinatura do Profissional 
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Anexo 4 – Termos de Assentimento 

 

4.1 Termo de Assentimento - Pacientes de 6 a 11 anos 

  

NOME DO PARTICIPANTE:_______________________________________ 

  

TÍTULO: “Experiências em Oncologia Pediátrica: Histórias de Vida marcadas 

pelo Câncer Infantil em Sistema Nervoso Central” 

Psicóloga Responsável: Clarissa Carvalho Fongaro Nars 

                            Telefone (11) 5080-8441. 

                                 Endereço: Rua Botucatu, 743 – Vila Clementino, SP 

  

Por que este estudo está sendo feito? 

Para os profissionais saberem o que eu compreendi sobre o tratamento do 

tumor cerebral que eu realizei no Graacc e com isso, poder ajudar outras crianças 

no futuro que também farão tratamento. Isto porque, também serão entrevistados 

outros pacientes, pais (ou responsáveis) e alguns profissionais e poderemos 

compreender o que o tratamento significa para os que passam por essa experiência. 

  

O que eu terei que fazer? 

Você terá que contar a história da sua vida, do jeito que você quiser em uma 

entrevista para a pesquisadora. A entrevista será gravada com um gravador, para 

facilitar a conversa e não precisar anotar o que você disser durante a entrevista. Só 

você e a pesquisadora vão ter acesso ao que você contar, até que você aprove tudo 

o que foi dito. Depois que terminarmos, podemos nos encontrar mais uma vez para 

reler o que contou e modificar o que quiser. Podemos também criar algum produto 

sobre sua história, um livrinho, por exemplo, ou outra coisa que pensarmos juntos, 

mas isso não será obrigatório. Podemos também convidar seus pais (responsáveis) 

para fazer isso junto, pois eles também serão convidados a contar a história deles. 

Ao final do estudo, você pode autorizar que sua entrevista seja publicada. 

  

Participar do estudo pode me causar alguma coisa ruim? 

Não. Pode ser que você fique um pouco emocionado com alguma parte da 

história que você contar, mas se isso acontecer, podemos interromper um pouco a 
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conversa e recomeçar de novo depois. A pesquisadora irá ajudar caso isso 

aconteça.  

  

Participar do estudo pode me ajudar? 

Não podemos garantir se todos os pacientes serão ajudados com esse 

estudo, mas, participar deste estudo nos ajudará a conhecer melhor o que você 

achou do tratamento, como foi essa experiência para você e poder ajudar para o 

tratamento do câncer no futuro. 

  

Eu preciso participar deste estudo? E posso sair se quiser? 

Ninguém pode forçá-lo (a) a participar deste estudo. Seu médico cuidará de 

você mesmo que não participe deste estudo. Independente do que decidir, ninguém 

ficará bravo com você. Sim. Você pode sair, se quiser 

  

Consultas em caso de dúvidas ou problemas referentes ao estudo: Você e a 

sua família têm o direito de perguntar o que quiser e pode conversar com a 

Psicóloga Clarissa Carvalho Fongaro Nars a qualquer momento. 

Lembre-se, participar deste estudo é uma escolha sua. Mesmo que inicie a 

participação no estudo, você poderá parar mais tarde se quiser. É só informar seus 

pais ou médicos. 

  

Assentimento 

Ao assinar este termo eu concordo que: 

1. O estudo me foi explicado e todas as minhas perguntas foram 

respondidas. Eu tenho a liberdade agora e no futuro de fazer quaisquer perguntas 

sobre este estudo. 

2. Eu concordo com a minha participação. 

  

Nome do Paciente   Assinatura do Paciente Data: 

___/___/___ 

Nome do 

Investigador 

  Assinatura do 

Investigador 

Data: 

___/___/___ 
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4.1 Pacientes de 12 a 17 anos 

  

NOME DO PARTICIPANTE: 

_______________________________________________ 

  

TÍTULO: “Experiências em Oncologia Pediátrica: Histórias de Vida marcadas 

pelo Câncer Infantil em Sistema Nervoso Central” 

Psicóloga responsável: Clarissa Carvalho Fongaro Nars 

                                 Telefone (11) 5080-8441 

                                     Endereço: Rua Botucatu, 743 – Vila Clementino, SP. 

  

Por favor, leia atentamente este Termo de Assentimento. Use o tempo 

necessário para que você possa entendê-lo e para fazer perguntas o máximo que 

desejar. 

Este documento lhe dará informações sobre o estudo que será discutido com 

você. Uma vez que você entenda o estudo, se você concordar em participar 

solicitamos que assine este documento. Você terá uma cópia dele. 

  

Introdução: Você está sendo convidado (a) a participar deste estudo de 

pesquisa. O investigador relacionado acima está encarregado do estudo, porém, 

outros profissionais poderão ajudá-los ou atuar pelos mesmos. 

A sua participação é voluntária, você pode recusar a permissão para tal 

participação ou pode retirar o seu consentimento a qualquer momento, e por 

qualquer razão, sem colocar em risco o seu tratamento futuro ou sua família nesta 

instituição ou o relacionamento com o médico. Você não tem que participar da 

pesquisa para receber o melhor tratamento indicado para seu caso. 

  

Objetivo deste Estudo: Compreender sentidos e significações atribuídos à 

experiência de se ter a vida marcada pelo câncer em Sistema Nervoso Central, 

através do cruzamento e interpretação das narrativas obtidas nas entrevistas sobre 

a história de vida dos colaboradores, que serão pacientes, pais ou responsáveis e 

alguns profissionais. 
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Procedimentos do Estudo: Realização de uma entrevista sobre a sua história 

de vida, que pode ser contada da forma como você quiser. A entrevista será gravada 

com um gravador para que não seja preciso fazer anotações durante a entrevista. 

Só você e a pesquisadora terão acesso ao que você contar, até que você aprove 

tudo o que foi dito. Depois que terminarmos, podemos nos encontrar mais uma vez 

para reler o que contou e modificar o que quiser. Podemos também criar algum 

produto sobre sua história, um livro, uma história em quadrinhos, por exemplo, ou 

outro produto que pensarmos juntos, mas isso não será obrigatório. Podemos 

também convidar seus pais (responsáveis) para fazer isso junto, pois eles também 

serão convidados a contar a história deles. Ao final do estudo, você pode autorizar 

que sua entrevista seja publicada junto com o trabalho.  

  

Riscos associados ao procedimento/tratamento: Esta entrevista não trará 

prejuízo ao tratamento. Pode ser que você fique um pouco emocionado com alguma 

parte da história que contar, mas se isso acontecer, podemos interromper a 

conversa e retomar quando achar melhor. A pesquisadora irá ajudar caso isso 

aconteça. Não haverá despesas pessoais para o participante do estudo. 

  

Benefícios: Não é possível predizer se todos os pacientes terão benefício 

pessoal resultante deste presente estudo. Este estudo ajudará futuros pacientes em 

seus tratamentos para o câncer, na medida em que podemos compreender melhor o 

que o tratamento pode significar para pacientes, pais ou responsáveis e 

profissionais. 

  

Consultas em caso de dúvidas ou problemas referentes ao estudo: Você tem 

o direito de perguntar e obter as respostas a quaisquer perguntas que você possa 

ter sobre esta pesquisa em qualquer etapa do estudo. Se você tiver mais perguntas, 

ou no caso de ocorrer uma lesão relacionada à pesquisa, você deve contatar a 

Psicóloga Clarissa Carvalho Fongaro Nars que pode ser encontrada no endereço 

Rua Botucatu, 743 IOP – GRAACC – UNIFESP e pelo telefone 50808441. Se você 

preferir falar com alguém que não esteja diretamente associado ao estudo, você 

pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP, pelo telefone 5539-

7162, situado na Rua Botucatu, 572 1º andar cj 14, E-mail: cepunifesp@epm.br. 
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Manuseio de Dados/ Confidencialidade:  

Todos os dados obtidos durante o estudo não serão usados para nenhum 

outro fim que não esteja explicado neste termo de consentimento livre e esclarecido. 

Sua confidencialidade será mantida de acordo com o especificado pelas 

legislações brasileiras. 

  

Assentimento 

Ao assinar este termo eu concordo que: 

1. O estudo me foi explicado e todas as minhas perguntas foram 

respondidas. 

2. Eu tenho a liberdade agora e no futuro de fazer quaisquer perguntas 

sobre este estudo. Entendo também que, a qualquer momento durante o tratamento, 

eu tenho a liberdade de discutir com a Psicóloga Clarissa Carvalho Fongaro Nars os 

meus direitos como um participante ou quaisquer efeitos emocionais que possam 

ocorrer. 

3. Os possíveis danos e desconfortos e os possíveis benefícios (se 

algum) deste estudo me foram explicados. 

4. Conheço as alternativas a participar deste estudo. Eu entendo que 

tenho o direito de não participar e o direito de interromper a participação a qualquer 

momento. A decisão sobre participar ou não do estudo não afetará o meu tratamento 

de saúde na Universidade Federal de São Paulo. 

5. Eu não receberei nenhum pagamento pela minha participação. 

6. Foi-me dito que meus registros médicos permanecerão confidenciais. 

Eu entendo que nenhuma informação que me identifique será divulgada sem a 

minha prévia autorização. Eu li, entendi e foi-me dada uma cópia deste termo de 

assentimento. 

  

Nome do Paciente   Assinatura do Paciente Data: 

___/___/___ 

Nome do 

Investigador 

  Assinatura do 

Investigador 

Data: 

___/___/___ 
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Anexo 5 – Caderno de Campo  

 

5.1 Drª. Nasjla Saba da Silva 

 

Desde quando comecei a pensar em um mestrado utilizando a metodologia 

HOV, e assim que me deparei com o conceito de ponto zero, Drª. Nasjla vinha a 

minha cabeça como essa primeira pessoa que eu gostaria de entrevistar. Em 2009, 

logo que ingressei no hospital, uma das minhas atribuições como estagiária era 

permanecer em seu ambulatório durante as consultas médicas, para observar como 

funcionava a rotina e aprender sobre a Clínica. Pude perceber então a forma como 

trabalhava, sempre com muita garra, o que me chamava muito a atenção.  

Assim, tão logo essa possibilidade de poder entrevistá-la tomou corpo e 

ansiosamente fui fazer a pré-entrevista: apresentar a pesquisa23 e realizar a primeira 

aproximação para um convite.  

Estava nervosa, pois seria a primeira vez que conversaria sobre HOV com 

alguém de fora da linha de pesquisa e temia receber uma recusa caso não 

aceitasse. Isso seria uma grande frustração, já que há alguns anos eu pensava 

nessa aproximação. 

Este primeiro contato deu-se no final do ano de 2014. No início do ano 

seguinte, em 2015, convidei-a oficialmente, e assim marcamos a primeira entrevista. 

No entanto, não foi possível realizá-la na data marcada. Drª. Nasjla teria uma 

reunião e pediu para remarcarmos. 

No dia 30/03/2015, nos encontramos em uma sala de reunião, que eu havia 

reservado previamente. É ela quem diz que seria melhor nos encontrarmos no 

próprio hospital, para agilizar todo o processo. Novamente, com isso, noto o quanto 

ela queria que tudo ocorresse com rapidez, prezando e elogiando a iniciativa de uma 

pesquisa como essa para o campo.  

Como eu sempre estive encantada pela HOV, estava decidida a imergir em 

todos os passos com calma, aproveitando cada momento dessa fase inicial da 

pesquisa. Assim, o processo de transcriação desta primeira entrevista durou quase 

seis meses, de 02.09.2015 (quando foi enviada a primeira versão transcriada, por e-

 
23 Vale lembrar que os objetivos gerais da pesquisa eram comunicados superficialmente, para não 

influenciar as narrativas e fazer com que as histórias de vida aparecessem espontaneamente.  
 



 

 

 

mail), até 26.02.2016 (quando fizemos a última conferência). Os encontros deram-se 

precisamente em 21.09, 16.10, 22 e 26.02.2017 (este último encontro dividido em 

dois momentos, pois ela fora chamada para uma emergência e retomamos o 

processo posteriormente).  

O primeiro deles é o encontro em que ela mais se emociona. Nos demais, 

vamos relendo juntas a entrevista e em um ritmo um pouco mais rápido. Nesse 

primeiro momento, ela pedia para que eu lesse pausadamente, ao que vez em outra, 

pontuava algo, complementando algum ponto. Neste dia, como se tratava da 

primeira releitura, quando ela acrescentava fatos aos eventos narrados, 

emocionava-se bastante. 

Antes de realizarmos esse processo, no entanto, é importante ressaltar algo 

que aconteceu com certa intensidade: em alguns momentos da transcriação eu não 

conseguia avançar. Por isso também foi um longo processo. Embora eu estivesse 

ávida por essa entrevista, como foi bastante longa e se tratava de minha primeira 

transcriação, admito aqui que foi um duro e árduo processo. Por vezes também, 

maçante.   

De toda forma, nos momentos em que eu voltava para tal trabalho, percebia 

que esses entraves não se davam por acaso. Pensava que fazia parte do próprio 

processo como pesquisadora que compartilhava do campo. Alguns trechos eram 

pesados e diziam respeito também ao foco de minha atuação. Já colocando de lado 

aqui a neutralidade do pesquisador em metodologias qualitativas, lembrava-me das 

discussões a esse respeito na linha de pesquisa e conseguia avançar um pouco 

mais.  

Eu havia feito esta pré-entrevista já bastante preocupada em como detalhar 

os objetivos do estudo, para que ficasse claro que apesar de psicóloga do serviço, a 

pesquisa não se tratava de um estudo psicológico. No entanto, não só nesta 

entrevista, como em outros momentos, havia diversos comentários acerca da esfera 

psicológica dos colaboradores. Todos eles sabiam que eu era psicóloga do serviço 

de Psicologia do IOP na época da pesquisa. Assim, fui percebendo que por eu 

trabalhar ali, era muito difícil para eles fazerem uma separação dos aspectos 

psicológicos. Não posso me furtar em dizer que, em muitos momentos essa 

separação também era difícil para mim. Meu conhecimento prévio dos pacientes, por 

exemplo, ora facilitava, ora dificultava o processo.  



 

 

 

O primeiro trecho em que paralisei na transcriação foi o momento em que Drª. 

Nasjla contou sobre as visitas que fazia à “Casinha” (Casa de Apoio Ronald). Esse 

trecho trazia uma peculiaridade voltada à assistência, que como psicanalista era 

algo que no dia a dia do trabalho, atuava na via contrária. A tentativa durante os 

atendimentos com as mães, era sempre de identificar as potencialidades e fazer 

com que se interessassem ou buscassem saídas para os seus conflitos e não 

esperassem que o hospital oferecesse tudo a elas.  

Também me incomodou em diversos momentos (não só em sua entrevista) 

quando me deparava com um aspecto que, trabalhando com Psicanálise no hospital, 

sempre esteve em minhas reflexões: a hegemonia do saber biomédico ou técnico. 

Por vezes, este parecia se sobrepor às narrativas e potencialidades singulares. 

Dessa forma, em todas as transcriações tive dificuldade em avançar quando se 

tratava disto que eu pensava serem tais sobreposições do discurso profissional a 

outras possibilidades discursivas, que considerassem a singularidade do paciente, 

por exemplo.  

Por outro lado, fiquei bastante feliz e não via a hora de conversar com ela 

novamente, quando percebi que já estavam ali, espontaneamente em sua narrativa, 

os demais colaboradores a serem entrevistados. Isso porque desde o primeiro 

contato, eu já havia explicado a ela sobre tal fase da metodologia (como ponto zero, 

ela indicaria os demais entrevistados). Assim, no decorrer deste processo, pudemos 

pensar juntas nos próximos colaboradores. Em um dos encontros, apontei tais 

nomes e ela prontamente os aceitou, comentando da importância de cada um deles 

para o hospital.    

Da primeira vez em que relemos a entrevista juntas, ela espantou-se com o 

resultado, perguntando se tinha mesmo me contado tudo aquilo, embora 

demonstrasse sempre se reconhecer profundamente na narrativa. Nesses 

momentos, comentava: “isso aconteceu assim mesmo”, “é assim mesmo que eu 

falo” (esta última, por exemplo, falou rindo ao relermos o trecho: “o mundo é feito 

gigante...”).  

Em todas as ocasiões em que revíamos sua narrativa, ficava surpresa, como 

se fosse a primeira vez que se deparava com o texto. Em uma ocasião, por 

exemplo, disse: “mas como você fez isso, ficou minha história mesmo!”. Em outro 

momento, voltou a comentar: “tem tudo da minha vida aqui, te contei toda minha 

 



 

 

 

história”. Isso me fazia pensar em um dos objetivos específicos do estudo na 

ocasião do projeto: o profissional pode humanizar-se ao narrar. 

Quando escutei isso dela, prontamente pensei: ao relermos tantas vezes 

aquela história, será que Drª. Nasjla estaria se permitindo um novo olhar sobre si 

própria em sua atuação?  

Outro aspecto que me fez pensar na humanização do profissional ao narrar 

sua história, foi que nosso contato durante o estudo (e depois dele), estreitou-se. 

Como se tratava de meu ambiente de trabalho, não foram poucas as vezes em que 

falávamos de alguns casos com um tom diferente. Lembro-me, por exemplo, de uma 

vez em que indo conversar com familiares na enfermaria, ela disse: “lembra sobre 

aquilo que contei? Então, olha aí como acontece”. Intuitivamente, percebia que com 

isso, ela se revia também em sua prática. Era como se minha presença ali, fosse um 

garante para se revisitar e pensar sobre sua atuação.      

Um momento que me deixou bastante contente durante essa primeira 

entrevista, foi perceber a maneira como seria interessante introduzir a pergunta de 

corte sobre o final do tratamento nas demais entrevistas. Sendo a psicóloga 

responsável pela clínica e, portanto, conhecendo as histórias dos pacientes que ela 

citava24, eu poderia utilizar-me disso para introduzir o assunto do final do tratamento, 

caso ele não aparecesse espontaneamente. Fazia aqui diferença eu estar inserida 

no contexto da pesquisa.  

Dessa forma, com ela, não foi preciso fazer a pergunta de corte. Tal tema 

apareceu espontaneamente, pois o que percebi é que podia utilizar-me da história 

de uma paciente que ela acabava de citar e que estava encaminhando-se para o 

final do tratamento. Assim, quando se lê transcriado o trecho: “Ela por exemplo, uma 

hora vai terminar o tratamento”, foi um recurso que utilizei para introduzir este tema 

na transcriação.  

Ao mesmo tempo, nesse momento, fiquei aflita, pois ao perguntar sobre o 

final do tratamento, o que apareceu foram comentários sobre o ambulatório de FT. 

Entretanto, logo pensei: isso corroborava a literatura. Não há clareza quanto a tais 

períodos, o que também apareceu ao se entrevistar os outros profissionais.   

Por fim, chamou-me atenção que da última vez em que repassamos seu 

texto, havia uma conotação diferente, ela estava notavelmente preocupada com sua 

 
24  Vale relembrar que todos os nomes de outros pacientes ou familiares que os colaboradores 

mencionam, são fictícios. 



 

 

 

carreira acadêmica. Comentou que achava que havia trabalhado sempre na 

assistência. Queria parecer incluir alguma passagem da sua história em que tivesse 

se dedicado mais à Academia. Ao final, no entanto, concluiu: “acho que eu sempre 

fui assim mesmo, não adianta. Eu gosto mesmo da assistência. É o que sei e que 

gosto de fazer!”. Após essa conclusão, não houve mais necessidade de novos 

encontros, pois autorizou a versão final. 

 

5.1.1 Notas técnicas  

 

O tom que Drª. Nasjla adotava em sua narrativa, dando ênfase a muitas das 

coisas que falava, sua emoção e fala visceral, fizeram com que eu percebesse já 

durante a entrevista o aparecimento de uma possível primeira significação ao 

tratamento. Posteriormente, no momento das análises iniciais, de fato sua narrativa 

foi crucial para a cristalização da primeira temática deste estudo: as dificuldades em 

relação ao tratamento e à doença. Este diário de campo também contribuiu para tal 

insight, pois a percepção do seu tom enfático estava aqui registrada. Assim, a 

primeira fala em que pude perceber o tema da dificuldade, foi:  

 

Quando a gente começou a fazer os tumores de Sistema Nervoso Central, 
era bastante difícil porque dentro das neoplasias da infância, é o tumor 
mais difícil: mais difícil para curar e é o que mais transforma uma 
criança. Imagine, a mãe tem um filho perfeito, que tem um tumor no 
cérebro, daqui a pouco ele tem uma paralisia facial, um estrabismo; daqui 
a pouco ele não mexe um lado do corpo, daqui a pouco ele pode estar 
paraparético, paraplégico! Daqui a pouco a gente fala assim: ‘Olha, 
escuta, o seu filho não vai poder comer’, e a mãe responde: ‘não! Mas ele 
quer comer, doutora!’, e a gente diz: “mas é que ele está com um tumor 
em um local, que se ele comer, vai tudo para o pulmão”, e ela responde: 
‘mas, doutora, ele chora que quer comer!’. 
Novamente me emociono, pois para mim uma das coisas mais difíceis, 
enfatizo, mais difíceis, é estar em frente de uma criança que fala: ‘tia, eu 
quero só comer uma coxinha!’. Contando, não consigo conter as lágrimas. 
Mas na hora eu fico dura: ‘não, não vai comer!’ e por dentro, meu coração 
parte. Óh! Isso é o mais difícil para mim. Dentro de todo o quadro, de 
tudo o que eu acho, o mais difícil é proibir uma criança de ingerir comida. 
Isso depois de avaliar tudo, que eu fico pensando em muitas crianças que 
não podem andar, que não podem falar (...) Ele está vivo e não vai mais 
poder comer! Vivo! Ele está sentado, é diferente de estar em coma, é 
diferente, está vivo e não pode mais comer! E a criança olha para mim e 
não pode comer. Isso para mim é a pior parte! (Drª. Nasjla) 

 

 Ao seguir com as análises iniciais, foi interessante perceber que a 

metodologia HOV permitiu que a primeira temática cristalizada, aparecesse também 



 

 

 

atrelada à história de vida dos colaboradores (não só em relação à Drª. Nasjla). Por 

ser parte da história de vida, era algo que aparecia nos relatos, para além do 

tratamento ou da doença. Drª. Nasjla, por exemplo, relatou em diversos momentos 

de sua narrativa que havia passado por muitas dificuldades pessoais.  

Um trecho mais relacionado a uma história pessoal também fez com que a 

segunda temática nesta primeira fase de análises surgisse: como sua mãe não havia 

cursado medicina, isso foi passado a ela, que se dedicou sobremaneira a tais 

estudos, também ressaltando esse aspecto enfaticamente em seu relato. A 

dedicação seria então, a nossa segunda temática cristalizada neste primeiro 

momento das análises, que inclusive, nesse mesmo trecho apresentava-se 

relacionada à dificuldade:  

 

E no fim, terminei fazendo Medicina porque minha mãe quis. Antigamente 
não sabia disso, mas hoje é bem claro que foi determinante. Foi porque ela 
queria um filho médico. E era a paixão da minha mãe, meus avós são 
libaneses. Ela tem um irmão que nasceu no Líbano e o resto nasceu aqui. 
Mas ela era totalmente libanesa, totalmente libanesa! O sonho dela era ser 
médica. Só que naquela época não se permitia, os árabes, imagina um 
libanês, deixar uma mulher fazer medicina. Mulher tem que casar e ficar em 
casa. Ela já foi rebelde, pois a minha mãe casou com um brasileiro e foi 
deserdada. Conto rindo, mas ela sempre foi rebelde. E no fim, o sonho 
dela de ser médica passou para mim. Tinha que pegar algum filho, me 
pegou!  Mas, no fim, hoje, é o que eu mais sei, ao que mais me dedico. 
E acho que faço bem. E naquilo que eu me propus a fazer, eu me dedico 
completamente. Eu estudo todos os dias, a minha profissão é muito 
grande, muito grande! Eu não vou falar que é cem por cento, porque 
falariam que eu sou até louca, mas oitenta por cento, é oitenta está bom!  
Essa é a razão pela qual quando eu vejo que as mães não deixam os 
adolescentes falarem, eu fico muito chateada, porque eles não têm voz. É 
muito difícil a gente tratar uma criança, quando a mãe não quer que, 
psicologicamente até, ele não se trate. Porque ele tem catorze anos, eu 
pergunto uma coisa, ele olha para a mãe e a mãe responde para mim. (Drª. 
Nasjla) 

 

Assim, a dedicação também se cristalizou graças ao aprofundamento das 

narrativas em HOV. Drª Nasjla observava a “extrema dedicação” da mãe para com 

os filhos. Dessa forma, a tônica da temática da dificuldade vem dela e não foi 

diferente com a temática da dedicação. 

Ainda, complementando o trecho da fala acima 25 , a temática central se 

deslindou e apareceu na ocasião como terceira temática: o encontro com o humano 

 
25 Quando percebi os temas relacionados em um mesmo trecho de uma fala, dei-me conta do 

processo de interpretação e como as temáticas, no processo de imersão/ cristalização, aparecem em 
circularidade.  



 

 

 

na jornada do câncer. Foi na relação com a mãe que Drª. Nasjla deu destaque à sua 

escolha profissional e isso aparece na forma como lida com seus pacientes:   

 

Aí na segunda, na terceira vez eu falo assim: “não, mas eu quero que você 
fale comigo! Você olhe para mim e fala comigo!”, eu falo para ele: “por que 
que você fala com a sua mãe? E você mãe, por que você deixa?”. Eu já 
logo falo para ela: “Isso não é bom para o tratamento do seu filho! Não é 
bom, te digo, não é bom! Vocês vão passar no psicólogo, você e a criança. 
Se ela não quiser, você vai. Porque não é legal fazer isso que vocês estão 
fazendo. Os dois têm corpos diferentes, almas diferentes e você vai ajudar 
seu filho a crescer, a curar, a se desprender, casar e ser feliz. E você 
está prendendo o seu filho e isso não é legal!”. E essa é a razão, porque 
também vivenciei minha mãe, libanesa, com todos os filhos. Não era só 
comigo, ela tinha oito, o-i-to! (Drª. Nasjla)  

 

Percebemos então, que a dedicação não se separava da relação e da 

dificuldade, o que começou a indicar que este seria o principal mecanismo de 

enfrentamento nas narrativas de nossos colaboradores para as dificuldades 

advindas do tratamento e da doença. Outro trecho ainda de sua narrativa 

evidenciava tal achado: 

 

Então começamos! Foi bastante árduo, desde oitenta e nove, para hoje 
termos um dos melhores serviços aqui do Brasil, se não for o melhor. É! 
Porque nós temos toda uma equipe montada, não é nem falar que é 
melhor simplesmente porque a gente quer ser o melhor, é porque a gente 
(não sou só eu e o Dr. Sérgio Cavalheiro, a Drª. Andréa, também 
neurooncologista), é uma equipe toda, inclusive vocês, psicólogos, 
todo mundo! E esse caminho de oitenta e nove até hoje é um caminho 
extremamente árduo. Isso não se monta de um dia para outro! Isso não se 
faz por decreto! Isso se faz com trabalho. 
Essa mesma analogia eu faço com o povo, hoje em dia. Não se melhora um 
povo por decreto, nem com bolsa, se melhora com educação, e-du-ca-ção. 
O que nós fizemos, foi uma educação continuada até hoje, para poder 
melhorar e melhorar e melhorar! Quando a gente começou a fazer os 
tumores de Sistema Nervoso Central, era bastante difícil porque dentro 
das neoplasias da infância, é o tumor mais difícil: mais difícil para curar 
e é o que mais transforma uma criança. Imagine, a mãe tem um filho 
perfeito, que tem um tumor no cérebro, daqui a pouco ele tem uma paralisia 
facial, um estrabismo; daqui a pouco ele não mexe um lado do corpo, daqui 
a pouco ele pode estar paraparético, paraplégico! Daqui a pouco a gente 
fala assim: “Olha, escuta, o seu filho não vai poder comer”, e a mãe 
responde: “não! Mas ele quer comer, doutora!”, a gente diz: “mas é que ele 
está com um tumor em um local, que se ele comer, vai tudo para o pulmão” 
e ela responde: “mas, doutora, ele chora que quer comer!”. 
Novamente me emociono, pois, para mim, uma das coisas mais difíceis, 
enfatizo, mais difíceis, é estar em frente de uma criança que fala: “tia, eu 
quero só comer uma coxinha!”. Contando, não consigo conter as lágrimas. 
Mas na hora eu fico dura: “não, não vai comer!” e por dentro, meu coração 
parte. Óh! Isso é o mais difícil para mim. Dentro de todo o quadro, de tudo 
o que eu acho, o mais difícil é proibir uma criança de ingerir comida. Isso 
depois de avaliar tudo, que eu fico pensando em muitas crianças que não 
podem andar, que não podem falar, mas quando diz assim: “olha, você não 



 

 

 

vai poder mais comer”, não consigo segurar as lágrimas. Ele está vivo e não 
vai mais poder comer! Vivo! Ele está sentado, é diferente de estar em coma, 
é diferente, está vivo e não pode mais comer! E a criança olha para mim e 
não pode comer. Isso para mim é a pior parte! (Drª. Nasjla)  

 

Por fim, a dedicação e a dificuldade pareciam importantes, mas já neste 

momento das análises, a relação começou a aparecer como algo ainda mais central 

nos relatos dos colaboradores.   

 

5.1 Profª. Amália Neide Covic 

 

Realizei a entrevista com a Profª. Amália em 01/02/2016, nas dependências 

do hospital. Muito prática, sugeriu que nos encontrássemos rapidamente e em uma 

sala sem barulho, e que se não houvesse no hospital, poderia ser em outro local 

como a Bireme, em que havia silêncio. 

No momento do convite, percebendo sua discrição, optei em explicar a ela 

que seu nome fora citado como um dos mais importantes em todo relato de Drª. 

Nasjla, mencionando como havia sido escolhida. Ela, ainda assim, perguntou se eu 

queria mesmo entrevistá-la, ou se poderia ser outra pessoa da Escola Móvel.  Notei 

com essa pergunta, um tom de alguém que queria manter-se imparcial, talvez por ter 

dito que já conhecia o projeto. Durante seu relato, tive a sensação que alguns 

trechos foram mencionados justamente pelo fato de já conhecer a pesquisa.   

Entretanto, surpreendeu-me como ela logo topou participar, comentando que 

sabia que eu teria que ser rápida. Falou do ineditismo da pesquisa e seu 

contentamento e comentários iniciais: “participo com muito prazer”, deixaram-me 

bastante aliviada.  

Diferente de Drª. Nasjla, Profª. Amália tem outro perfil, o que de início, 

intrigou-me. Como eu estava mergulhada naquele processo, deparar-me com as 

diferenças deste foi em um primeiro momento, um pouco preocupante.  

Isso porque, senti que a objetividade e formalidade, talvez não permitissem 

com que seu relato se ampliasse: Profª Amália criou um serviço, inaugurando um 

novo campo, mas na hora que me contou, senti que não quis aprofundar-se nesse 

aspecto. Acredito que como eu estava bastante curiosa para ouvir essa narrativa, 

havia uma grande expectativa, tendo em vista o nível de seu conhecimento. Notei 



 

 

 

que com isso, fiz mais perguntas a ela, do que nas demais entrevistas. Assim, essas 

perguntas eram direcionadas à sua prática, a criação e rotina da Escola Móvel.  

Dessa forma, mesmo sob algumas investidas, esse foi um processo mais 

complexo. Entre todas as entrevistas, foi a transcriação que mais tive dificuldade em 

articular.  

No entanto, havia uma vantagem.  Já nos primeiros registros deste diário de 

campo, utilizei a palavra “professoral” para defini-la neste primeiro contato, o que 

depois passaria a ser inclusive o tom vital de sua entrevista. Logo no início, por 

exemplo, indicou-me uma tese com a mesma metodologia, na qual havia participado 

como membro da banca e gostado bastante. Fez questão que eu lesse, enviando-

me prontamente na sequência. 

Em outros momentos, comentou sobre a importância em formalizar o 

conhecimento. Demonstrou muito cuidado para abordar alguns temas e transmitiu 

muito conhecimento técnico.   

Embora a Profª. Amália não tenha dedicação exclusiva à clínica de Sistema 

Nervoso Central, é nitidamente uma área que a instiga, pois citou em muitos 

momentos características específicas desta clínica. Assim, enfatizou várias vezes as 

particularidades em SNC. Chamou-me atenção como apontou para contrastes bem 

claros entre as clínicas. No entanto, é de se considerar que, como mencionado, ela 

parecia conhecer de antemão os objetivos da pesquisa. 

Minha apreensão inicial também pode ter impactado no tempo que levei para 

começar as demais entrevistas, após ter entrevistado Drª. Nasjla. Afinal, eu sabia 

que Profª. Amália seria a próxima convidada. Ficava apreensiva pelo distanciamento 

no dia a dia de trabalho. E novamente, aqui não posso deixar de citar a parcialidade 

do pesquisador que compartilha do campo de estudo. 

Como na entrevista de Drª. Nasjla, pude abordar o final do tratamento de 

forma natural, mas neste caso, não houve tanta relação com um caso contado e sim, 

com a ênfase dada ao ser professora. Assim aproveitei o momento em que falava 

sobre uma paciente que fizera o ENEM no Graacc (já estando FT) para perguntar 

sobre o assunto, questionando também se dava aulas para os pacientes ao final do 

tratamento e como ela via esse período.  

Aposto no momento da transcriação em conjunto para novas tentativas de 

aprofundamento em sua história. No entanto, após receber a primeira versão por e-

mail, em 23/02/2016, Profª. Amália não quis fazer nenhuma alteração no documento. 



 

 

 

Quando liguei para sugerir um encontro em que poderíamos reler juntas o material, 

disse que havia entendido a proposta de que era para ser mantida a narrativa da 

forma como havia acontecido e autorizava a publicação como estava. Comentou que 

queria fazer apenas uma alteração no início do texto e me enviaria a nova versão. 

Como isso não ocorreu, insisti um pouco mais para nos encontrarmos e falarmos 

sobre tal alteração. Isso também não aconteceu.  

 

5.2.1 Notas técnicas 

 

A narrativa da Profª. Amália também foi decisiva para marcar o aparecimento 

e cristalização da temática da dificuldade. O momento em que percebi a 

representação desta temática durante a própria entrevista, foi:  

 

A criança sai de lá muito sequelada. Mamãe saiu da maternidade, aquele 
talvez não fosse o filho que ela idealizou, mas é o único filho que ela viu, 
então, ela investe mesmo tudo que ela pode e ela caminha e ela leva o filho 
para todo o lugar, porque ali tem alguém que se não levantar o dedo, se não 
fizer alguma coisa... então, ela vai atrás. Agora, com a criança que ganhou 
a sequela, parece que isso é mais difícil para a família. (Profª. Amália) 

 

A temática da dedicação também foi bastante preponderante nesta entrevista, 

pois configurou-se inclusive como o tom vital da narrativa:  

 

Acho que professora é aquilo que me faz como profissão, eu acho que eu 
resolvi que eu não ia ser arquiteta, que eu sou professora! Que é uma 
coisa que eu sei bem, que se você perguntar: “O que você faz bem?”, eu 
respondo: “Eu dou aula!”. E isso eu tenho a certeza que eu faço bem! 
(Profª. Amália) 

 

No entanto, não só no momento das primeiras análises, como após o exame 

de Qualificação, esta foi uma das narrativas que mais senti necessidade de retomar 

e aprofundar. Escutei a gravação da entrevista algumas vezes novamente, para 

complementar as análises. Talvez, isso tenha se dado, pois em tal exame, essa foi 

uma das entrevistas mais citadas por uma das avaliadoras do projeto, como um 

repositório para muitas respostas à pesquisa.  

Assim, após a escuta e releitura de sua narrativa e com o aprofundamento 

nas análises, percebi que a delimitação e aprofundamento de uma temática central 

neste estudo, viria de uma de suas falas, já citadas no momento da discussão deste 



 

 

 

trabalho (Então o que me motiva, por exemplo, o que motivou a montar a Escola 

Móvel, é o fato de que essas crianças precisam ter uma boa relação com um 

professor, que é um personagem da vida deles…). 

 

5.3 Dr. Sérgio Cavalheiro 

 

A entrevista com o Dr. Sérgio foi bastante difícil de ser agendada. O 

primeiro contato foi realizado em 09/02/2016. Como Dr. Sérgio ia ao hospital 

principalmente nos dias em que realizava cirurgias, eu pensava que uma maneira 

mais eficaz de poder o encontrar para a pré-entrevista, seria aguardar na porta 

do Centro Cirúrgico, acompanhando-o no trajeto para a cirurgia. Neste dia, no 

entanto, eu o encontre saindo de uma reunião e o acompanhei até o Centro 

Cirúrgico. 

Quando expliquei o motivo do meu contato, ele rapidamente pareceu 

entender a proposta. Em tom brincalhão, perguntou quanto tempo havia durado a 

entrevista com a Drª. Nasjla, mas somente como uma referência, pois se 

precisasse, ficaria o dobro do tempo contando sua história. 

Foi então, que liguei imediatamente para sua secretária e na sexta-feira 

daquela mesma semana, ela já me retornou, agendando a entrevista para terça-

feira próxima, dia 16.02.2016. A rapidez desse processo inicial surpreendeu-me. 

No entanto, logo permaneceria preocupada por meses. Foi preciso 

remarcar a entrevista diversas vezes, devido sua agenda atribulada, ou talvez 

por minhas novas e insistentes tentativas de reagendamento coincidirem com 

momentos em que ele não poderia, principalmente por estar em congressos. 

Finalmente, após falar com sua secretária mais algumas vezes e pensar 

junto ao meu orientador como proceder, consegui um dia de sua agenda. A 

entrevista ocorreu então, em 28.06.2016. 

Logo que cheguei, Dr. Sérgio me recebeu com a costumeira simpatia. 

Embora parecesse não se lembrar da pré-entrevista, quando retomei os 

objetivos, ele os compreendeu rapidamente e fez algumas ligações telefônicas. 

Como era dia cirúrgico, ligou no IOP para verificar se haveria cirurgia, dizendo 

que estava com ‘a repórter do Graacc’. Pediu para que o residente com que 

falava o avisasse caso houvesse cirurgia. 



 

 

 

Eu também estava bastante curiosa em ouvir seu relato. Afinal, quem não 

admirava a figura do “professor” (maneira como Dr. Sérgio é costumeiramente 

chamado no hospital) e suas neurocirurgias com resultados incríveis?!  

Ao ouvi-lo, além de dar muitas risadas, fiquei empolgadíssima com suas 

histórias e saí de lá vibrante com sua narrativa. Chamou-me atenção tantos bons 

encontros, que ele pareceu fazer questão de mencionar. Posteriormente, isso 

seria crucial para as interpretações das narrativas.  

Fiquei emocionada quando trouxe uma passagem literária, como tendo 

ajudado a subjetivar uma experiência de vida que passara. Lembrei de nossos 

estudos na linha de pesquisa e das discussões sobre humanização através da 

literatura. Neste trecho, ele fala em “prosperidade”, e acredito ser o termo correto 

“posteridade”. Como não houve chance para realizarmos a validação da 

entrevista pessoalmente, optei por deixar na transcriação a forma como ele havia 

falado.  

Em seu relato, por ser mais técnico, me preocupou não aparecerem 

significados, à primeira vista, sobre o câncer. Então, sobre o final do tratamento, 

decidi abordá-lo diretamente. Como ele havia acabado de falar em qualidade de 

vida e cura, correlacionei: “E sobre o final do tratamento, estou entendendo que 

para o senhor tem relação com qualidade de vida. É isso?” Ao que ele afirma: 

“Eu acho que isso tem que seguir junto”. Esta é a única entrevista que optei por 

este estilo para introduzir a pergunta de corte.  

Por fim, o processo de confirmação da primeira versão de sua narrativa, 

que rendeu um documento de dezesseis páginas, foi igualmente difícil, tendo 

durado um pouco mais de um semestre. Em posse da transcriação de sua 

entrevista desde 18.08.2016, esta só foi autorizada para publicação por volta de 

nove meses depois.  

Após o envio de alguns e-mails e tentativas de o encontrar nos dias 

cirúrgicos, resolvi fazer algo bem ágil e objetivo. Compareci em um dia que eu 

tinha confirmado que ele realizaria uma cirurgia e pedi para chamarem-no antes 

de entrar para operar. Comentei que chegava a hora da publicação final e 

gostaria muito de contar com a entrevista dele no BMHV. Ele pareceu estranhar 

minha colocação e me respondeu com a costumeira precisão e agilidade, sem 

pestanejar: “não havia o que perguntar. Publique!” 



 

 

 

Nesse momento, lembrei da forma como ele contou sua história, 

encadeando os fatos e parecendo que queria mesmo contar tudo que apareceu 

ali, naquela sequência, para que se tornasse público.  

 

5.3.1 Notas técnicas 

  

A entrevista de Dr. Sérgio foi a que fez com que eu percebesse a cristalização 

da então, quarta temática no momento inicial das análises (sobre o saber técnico)  e 

que posteriormente se tornaria um subtema nas análises finais, dada a potência com 

que apareceu não só em sua narrativa, como em todas as outras. Este caderno de 

campo também contribuiu para esse fato, pois quando eu me preocupo com o que 

chamei de “ausência de significações” para a experiência do câncer infantil, percebi 

a quantidade de informações técnicas que Dr. Sérgio trouxe em sua narrativa. Na 

realidade, a significação que ele dava parecia estar relacionada ao conhecimento 

técnico. Era como se essa fosse a forma como Dr. Sérgio reconhecia a experiência 

do câncer em SNC.   

Isso já havia, portanto, aparecido no momento da entrevista, em que me 

admirou sua destreza e facilidade de circulação no meio científico e como o saber 

técnico foi enfatizado em seu relato.  

Lembro-me também de já durante a entrevista perceber o quanto a dedicação 

atrelada ao outro me chamou atenção em sua narrativa, quando em diversos 

momentos contou sobre ajuda a professores, por exemplo, ou quando relatou 

diversos e verdadeiros encontros com o outro em sua trajetória e história de vida, 

principalmente profissional. O tom vital de sua entrevista também está relacionado à 

dedicação. Aliás, isso me fez perceber que o nome inicial “o encontro com o humano 

na jornada do câncer”, apesar de aparecer primeiro no discurso de Drª. Nasjla, viria 

de sua história de vida. Durante a própria entrevista havia uma sequência de fatos 

narrados e um tom que ressaltava o encontro com o outro como determinante para 

os feitos que realizou (e realiza) durante sua carreira, com destaque para o encontro 

com o marinheiro, que posteriormente viria a se tornar uma relação entre ambos. 

 

Aí, um belo dia o professor Petrilli me ligou, falou: “Sérgio, tem um 
marinheiro que quer assistir uma cirurgia e ninguém quer deixá-lo assistir a 
cirurgia. Você deixa ele assistir? E eu respondi rindo: “ah, claro! Pode 
assistir o que quiser!”.  



 

 

 

Lá vem o marinheiro com uma máquina fotográfica enorme, assistir a uma 
cirurgia! Tirou um monte de fotografia, saiu antes de acabar o procedimento, 
foi falar com o Petrilli e doou um carrinho de anestesia para nós. No mês 
seguinte, ele ligou de novo, pois queria assistir outra cirurgia. Assistiu outra 
cirurgia, aí doou uma Autoclave. A terceira vez, é de rir muito, mas eu deixei 
ele até olhar no microscópio! E aí ele nos deu um rack de vídeo com 
aparelho de endoscopia no valor de trinta mil euros. E um belo dia, ele nos 
convidou pra ir pular o carnaval no Rio de Janeiro. (Dr. Sérgio Cavalheiro) 

 

5.4 Paciente Gustavo  

 

Gustavo26 foi o primeiro paciente a finalizar o tratamento após a validação dos 

critérios de escolha dos colaboradores com nosso ponto zero. Conforme o 

combinado, fui informada pela enfermeira clínica para que eu pudesse agendar a 

entrevista com essa família, pois Gustavo estava em processo de final de 

tratamento. 

Agendamos a entrevista, a pedido do pai, para quando estivessem de volta ao 

hospital, alguns dias depois, em 18.01.2016. Nesse dia, Gustavo foi com a mãe ao 

hospital, para realização de alguns procedimentos. Permaneci aguardando-os, como 

combinado, mas não compareceram à entrevista agendada. Posteriormente, a mãe 

disse que se esquecera, pois ainda estavam realizando muitos procedimentos de 

rotina de final de tratamento e havia se atrapalhado.  

Com isso, remarcamos mais algumas vezes, talvez pela dificuldade em 

conciliar com esses procedimentos. Finalmente entrevistei-o em 11.02.2016, em 

uma sala que eu sabia que estaria desocupada, em um andar de pouca circulação. 

Escolhi esse local, pois estava bastante apreensiva em como tudo se daria. Afinal, 

seria minha primeira entrevista de HOV com uma criança!  

Ademais, minha apreensão se dava, pois eu já conhecia seu jeito calado. 

Embora eu não tivesse sido sua psicóloga durante o tratamento, atendi-o em uma 

situação de emergência - repassagem de sonda nasogástrica, procedimento ao qual 

ele se recusava e que a mãe inclusive relatou em sua entrevista - por ocasião das 

férias de sua psicóloga. Assim, eu já os conhecia um pouco, pois uma de minhas 

atribuições como psicóloga responsável pela clínica de SNC, como preceptora, era 

discutir e supervisionar todos os casos acompanhados pelas residentes.  

 
26 Vale lembrar que o nome é fictício e foi escolhido por ele próprio, coincidindo com o nome do outro 

paciente que pediu para que fosse mantido seu nome verdadeiro. Por isso, neste último caso, há 
também o sobrenome para identificá-lo. 



 

 

 

Chamou minha atenção, a forma como o final do tratamento apareceu em seu 

relato. Gustavo falou muito marcadamente durante toda a entrevista de uma 

perspectiva de quem acabara de passar por um importante evento: o final do 

tratamento. Assim, quase não é preciso fazer a pergunta de corte. A única coisa que 

pergunto mais diretamente foi se ele lembrava da consulta em que o final do 

tratamento fora comunicado por sua médica.  

Como senti dificuldade em desenrolar uma conversa, ao final da sua 

narrativa, sugiro que ele faça um desenho, que poderia ser o início da confecção de 

um livro. Já que ele estava de mudança de país, eu escanearia o desenho, mandaria 

para ele e assim poderíamos seguir com o processo. Gustavo e a mãe animaram-se 

prontamente com a ideia do livro. Contaram que Ana já tinha inclusive sugerido à 

sua cunhada em publicar um livro com a história da criança. Ela diz que isso poderia 

ajudar outras crianças que passassem pelo mesmo processo. Fiquei surpresa como 

aceitou prontamente a sugestão, parecendo compreender bem o objetivo da 

proposta.  

Com isso, encorajou o filho a fazer tal desenho e empolgada, deu ideias de 

como poderíamos seguir com o projeto do livro. No entanto, isso não aconteceu. 

Mesmo ante minhas tentativas, enviando por e-mail o desenho escaneado e 

sugerindo que déssemos seguimento ao processo do livro, não tive mais acesso a 

Gustavo e o contato com a família, no geral, ficou mais difícil. 

 

5.4.1 Notas técnicas 

 

Há que se destacar que as poucas palavras de Gustavo dificultaram a 

extração de suas significações para o tratamento. Como a principal temática dava-se 

acerca das dificuldades em relação ao tratamento, foi possível inferir que esta 

também estava presente em sua narrativa. Isto porque, Gustavo não falou a palavra 

difícil, mas a narrativa foi permeada dessa significação. Foi possível perceber que 

ele enfrentou com dificuldade o tratamento, pois significou a experiência como 

cansativa. Em um primeiro momento das análises, lembrei-me de quando eu havia 

perguntado a ele como era o processo do tratamento e nomeou a experiência como 

cansativa. Foi então, que fiz a aproximação deste termo e sua entonação com a 

então temática da dificuldade:  

 



 

 

 

Eu cheguei, eu não sabia que ia internar. Aí logo no primeiro dia que eu 
cheguei, eu fiquei. A moça me pôs para internar, aí ela pôs um monte de 
remédio, para eu tomar. Isso foi antes de tudo, aí eu fiquei lá internado. Aí 
depois... depois caiu o cabelo... (...) ah, agora eu acabei! (...) Não é mais 
tanto cansativo de eu ir e voltar!” (Gustavo, paciente de 8 anos) 

 

Este caderno de campo ajudou em tal aproximação, devido a algumas 

percepções do processo. Ele, por exemplo, suspirava e perguntava à mãe em 

alguns momentos (entre as entrevistas), se já iriam embora do hospital. Não parecia 

a ele fácil estar ali, ainda mais tendo já finalizado o tratamento. 

 

5.5 Ana, mãe do paciente Gustavo  

 

Ana estava com o esposo, Adriano27 e com o filho quando foi convidada para 

a entrevista. Após ter saído de uma consulta médica, quando realizei a pré-

entrevista, dirijo-me a ela e Gustavo, mas é o esposo quem toma palavra. Neste 

momento foi o marido quem mais falou. Adriano disse que seria um prazer contribuir 

para o estudo e adiantou estar muito feliz com o momento que viviam (o final do 

tratamento de Gustavo).  

Quando Ana sugeriu que falássemos naquela mesma hora, o esposo 

novamente passou a falar e disse que marcaríamos outro dia, pois pressupôs que 

eu não poderia naquela hora. Assim, tentamos nos encontrar algumas vezes, mas 

tivemos dificuldades. Pediam-me para que fosse em um momento em que já 

estivessem no hospital, pois estavam assoberbados com a mudança de país. 

Quando, na data combinada, Ana se deu conta que havia esquecido do 

agendamento, mediante os procedimentos médicos que realizavam, voltou para 

remarcar. Pediu-me que fosse em um dia que o marido também estivesse. Após 

algumas tentativas, na nova data marcada, estava bastante disponível (inclusive 

apresentou-me para outra mãe que, segundo ela, também poderia ajudar-me). No 

entanto, a consulta que aguardava demorou muito e com isso, foram embora do 

hospital. 

Às vésperas da viagem, sob alguma insistência minha, conseguimos 

finalmente conversar. Era um dia também atribulado, mas procurei por eles para 

 
27 Nome fictício escolhido por ele próprio. O nome do outro filho do casal, que apareceu durante a 

narrativa, também é fictício e foi escolhido por Ana. Ana também é um nome fictício. 



 

 

 

garantir que a entrevista ocorresse. Temia perder a última chance, pois logo 

partiriam… 

Com seu esposo sempre muito presente, comecei a articular como seria tê-lo 

também no dia da entrevista. Como eu não havia programado a participação de pais 

no estudo, essa possibilidade começava a me preocupar. De que forma eu poderia 

conduzir? No entanto, mesmo sempre presente, no dia da entrevista Adriano não 

compareceu.  

O fato de Gustavo começar a se pronunciar, falar coisas que não havia dito 

em sua entrevista, deixou-me aliviada. Pensava que seria possível integrar essas 

falas ao relato dele, que havia sido menor.  

Em relação ao final do tratamento, também percebi, assim como na entrevista 

do filho, que foi um tema bastante presente, espontaneamente relatado. Em algum 

momento fiz a pergunta de corte, mas somente para verificar se apareceria algo 

além do que ela já tinha dito. Assim, onde se lê: “e o final do tratamento foi um 

alívio”, foi o momento em que fiz tal pergunta. 

Não só na entrevista dela, como nas narrativas das demais mães, percebi o 

quanto havia mensagens que estava querendo transmitir. Por exemplo, quando ela 

fala sobre como era difícil colocar a sonda no filho.  

A transcriação de sua entrevista, junto à de Gustavo, foi enviada a eles, em 

31.05.2016. Conforme havíamos combinado, enviei em seu e-mail, já que haviam 

partido para Paris no dia seguinte à entrevista. Como houve demora na resposta, 

entrei em contato por mensagem de celular e Ana pediu-me para que fosse 

reenviada para o e-mail do esposo. 

Passados quase seis meses e diversas tentativas de contato para autorização 

das entrevistas, marcamos uma conversa por telefone, em 14.11.2016. Ela então, 

disse que gostou muito do resultado final e não queria alterar nenhuma informação. 

Também não havia alterações na entrevista do filho. Embora eu tivesse feito 

questão de perguntar diretamente se ele havia lido ou se ela lera com ele, até para 

que seguíssemos com os desenhos para o livro, respondeu somente que Gustavo 

havia gostado.  

Rapidamente, a conversa tomou outro rumo, dado por ela: animada e sempre 

expressando gratidão, durante quase uma hora, contou-me as novidades da vida na 

França. 

 



 

 

 

5.5.1 Notas técnicas  

 

Lembro-me que saí da entrevista de Ana já pensando em quanto ela parecia 

ter se esforçado para contar o quanto se dedicava ao tratamento do filho. Contando-

me pormenores sobre o tratamento, parecia querer mostrar o quanto esteve ali 

presente e entregue a tal experiência. Essa foi uma característica, aliás, da fala de 

todas as mães que participaram do estudo. Assim, a dedicação ao outro também 

apareceu na fala dos familiares, o quanto se dedicavam aos filhos e, por sua vez, 

em suas narrativas era possível perceber o quanto os filhos notavam essa 

dedicação. Esse aspecto apareceu principalmente no relato do paciente Gustavo 

Moraes, que será especificado mais abaixo.   

 

Só que ela não fez exames, nada. Depois daquele dia eu fiquei com isso. 
Mas você não quer aceitar! Você não quer admitir que esteja com esse 
problema! Mas, eu comecei a ficar preocupada, porque ele não melhorava. 
Aí, o que eu fiz?! Eu não voltei mais na Vila Alpina, eu procurei outro 
hospital. Um dia, eu estava sozinha em casa, meu marido tinha ido trabalhar 
e o Gustavo passou bem mal. Foi um domingo, estava chovendo muito! Não 
tinha como eu levar ele no hospital, aí eu liguei em um hospital perto de 
casa, em São Matheus e conversei com a enfermeira. Lembro que ela falou: 
“se você quiser trazer ele aqui, a gente examina, você pode trazer, mas 
porque você não procura hospitais especializados em criança, hospital 
infantil?”. Aí ela me falou do hospital Cândido Fontoura. Eu peguei, vi 
direitinho o endereço, pesquisei e levei o Gustavo lá!” (Ana, mãe do 
paciente Gustavo, 8 anos) 

 

Novamente, a dedicação não aparecia destacada da dificuldade, uma vez que 

o tom vital da entrevista de Ana marcou também algo que apareceria nas narrativas 

de todas as mães (e seus tons vitais), que foram as dificuldades.  

 

5.6 Paciente Gustavo Moraes 

 

Gustavo já tinha notícias que eu poderia entrar em contato com ele, pois a 

residente de Psicologia que o atendia, Naira, conhecendo o estudo, havia 

comentado se ele e a família gostariam de participar. Bastante animada, ela contou-

me sobre tal abordagem que havia realizado espontaneamente com essa família. 

Havia pensado neles, pois sabia que logo Gustavo terminaria o tratamento e achava 

que seria muito interessante entrevistá-los. Contou-me sobre a família, como eram 

pessoas ‘bacanas’ e certamente contribuiriam para o estudo. De toda forma, eu 



 

 

 

também já os conhecia um pouco, por ter supervisionado os atendimentos da 

residente.   

Mediante sua animação e o longo período sem que um tratamento chegasse 

ao fim28, procurei rapidamente por Gustavo e sua família para agendar a entrevista 

em um dia que Naira me informou que estariam pelo hospital.       

Não tardou, também fui informada pela enfermeira Daniela sobre este final de 

tratamento, conforme o combinado. 

Notei prontamente o quanto ele parecia solicito, mas esperou a mãe falar para 

então se manifestar. Mesmo assim, falavam comigo praticamente juntos. Gustavo 

sempre sorridente, reforçou querer ajudar, após a fala da mãe. O pai estava 

próximo, respondeu a meus cumprimentos, mas não participou da conversa, 

somente permaneceu junto a eles.  

Por não residirem em São Paulo, deixamos combinado que quando 

retornassem para uma consulta no oftalmologista, poderíamos conversar. 

Assim, no dia estipulado, procurei-os no ambulatório de Oftalmologia do 

Hospital São Paulo (HSP), mas como estava muito cheio, ao contrário do que 

pensavam, ainda demorariam muito naquela consulta. 

Novamente prestativos, combinamos de seguir conversando por mensagens 

de celular para remarcarmos para a próxima vez que estivessem em São Paulo. 

Assim, a entrevista ocorreu em 17/11/2016, na sala da Psicologia, por opção 

minha e eventual praticidade. 

Quando comecei a escutar seu relato, percebi o porquê Naira havia insistido 

tanto para Gustavo poder participar. A maneira como ele conduziu sua narrativa, 

prontamente impressionou-me. Fiquei muito interessada e atenta ao seu relato. 

Esse foi tão fluído que quase não foi preciso fazer ajustes no processo de 

transcriação. O final do tratamento também apareceu de maneira bastante 

espontânea em sua narrativa. 

Havíamos combinado que após a transcriação da entrevista, o avisaria para 

validarmos o material e assim, podermos pensar em uma maneira de publicarmos 

sua história. Nossa comunicação deu-se através do celular de sua mãe, a qual 

 
28 Nesse período, havia pacientes terminando o tratamento, mas não com a idade elegível para 

participar do estudo. Geralmente eram pacientes muito mais novos. 
 



 

 

 

contactei oportunamente. Ela informou que poderíamos conversar da próxima vez 

que estivessem no hospital, em abril de 2017. 

Assim, em posse das entrevistas impressas, ofereci um espaço para a revisão 

das narrativas. No dia combinado, tivemos uma breve conversa e Gisele comentou 

que poderiam ler no caminho de volta para casa e que me dariam um retorno. Fiquei 

com a sensação que haviam combinado previamente fazer daquela forma. Gisele 

ainda destacou que não queriam revisar o material, pois tudo o que falaram era para 

me ajudar e desse modo, poderíamos deixar como estava. Gustavo prontamente 

concordou. 

Quando os convidei para escolherem os nomes fictícios, mesmo sob 

insistência da mãe que queria que os nomes permanecessem os seus, Gustavo 

manifestou-se. Disse que se realmente precisasse, poderiam ser “Sherlock” e “Sra. 

Watson”, novamente arrancando-nos algumas boas risadas.      

 

5.6.1 Notas técnicas 

 

Esta foi a narrativa que me fez notar o quanto os filhos pareciam querer 

enfatizar a dedicação das mães para com seus tratamentos. Ao falar sobre como 

sua mãe era coruja, parecia haver uma intenção em marcar a dedicação para com 

ele. 

 

Às vezes, até dormia comigo, quando era uma dor de garganta forte, 
quando eu ficava realmente ruim, ela ficava preocupada e falava para o 
meu pai ir dormir na minha cama e eu na dela, para ela ficar comigo à noite, 
me olhando. 
Então, quando a gente descobriu a doença, foi um baque para todo mundo. 
Quando eu comecei a ‘quimio’, ela ficou preocupada. Eu passava mal, 
vomitava, baixava plaqueta e ela sempre estava de olho, por exemplo, se 
eu não fazia febre, ou se eu vomitava, ela ficava preocupada. Quer dizer, 
sempre cuidando de mim. 
Eu acho que qualquer um ficaria mais preocupado se isso acontecesse, 
claro, mas ela cuidou bem de mim e sempre cuida. (Gustavo Moraes) 

 

A relação com o outro, principalmente com o primeiro médico que o atendeu e 

o saber médico que Gustavo tanto destacou em sua narrativa também contribuíram 

para a cristalização da temática central, como foi o caso quando explicou-me sobre 

os nomes dos tumores, etc. Lembro-me de ter pensado algo como “como é presente 

o saber médico dele”.  



 

 

 

5.7 Gisele, mãe do paciente Gustavo Moraes 

  

Percebi que eu já estava bem mais tranquila com todo o processo de 

entrevistas durante essa narrativa. Talvez pelo jeito suave de Gisele e a forma como 

havia transcorrido a entrevista de seu filho, também bem tranquilamente, a partir 

desse momento eu soube que estava mais segura com o método. A forma como 

entrou na sala, já contando uma história me fez ter a sensação que ela já sabia o 

que queria narrar e que esse processo seria fluido. De toda forma, como essa 

entrevista também foi reagendada algumas vezes, em alguns momentos ficava 

preocupada com os prazos. 

De todo modo, essa preocupação era rapidamente dissipada, devido a 

praticidade e atenção de Gisele, que me enviava mensagens pelo celular, por 

exemplo, atualizando-me se estavam chegando ao hospital, etc., o que tornou o 

processo ainda mais tranquilo.   

Um dos fatos que mais me surpreendeu e que depois apareceria também 

com a próxima mãe a ser entrevistada, foi a naturalidade com que Gisele lidou com 

o fato de não querer manter o anonimato na pesquisa. Disse que faziam questão de 

contar suas histórias e deixar tudo publicamente registrado. Falou também que não 

queria ter um nome fictício, afinal haviam passado por tudo aquilo e não teria o 

porquê se esconderem. Gostariam que todos soubessem quem são e queriam que 

outras pessoas pudessem se inspirar na verdadeira história de vida deles. 

Assim, quando comentei sobre o envio do material para leitura, ou seja, sobre 

os ajustes e autorização da entrevista, Gisele fez questão de ressaltar que não 

queria alterar nada em seu relato. Esse poderia ser utilizado para o que fosse 

preciso, da mesma forma como narrou. Ressaltou que o material não precisaria ser 

enviado a ela. 

Mesmo assim, insisti para lhes entregar as entrevistas. Gisele disse que 

poderia ser no dia em que retornassem. Repetimos as confirmações por celular, com 

a mesma atenção costumeira. Neste dia, novamente reforçou que a entrevista 

poderia ficar como estava, mas que ela e Gustavo leriam na volta da viagem.  

Como não obtive retorno sobre essa conferência que fariam na viagem de 

volta à Monte Verde, optei por enviar uma mensagem de texto no início do mês de 

maio. Coloquei-me à disposição para conversarmos pessoalmente mais uma vez, 



 

 

 

mas ela apenas confirmou em poucas palavras que, como havia dito, as entrevistas 

poderiam ser utilizadas daquela forma. 

Gisele foi muito determinada, chamando minha atenção o quanto era isso 

mesmo que queria transmitir em seu relato, mesmo ante meus cuidados em relação 

ao que lera no termo de consentimento. 

Assim, não ficou claro se leram as entrevistas posteriormente, parecendo 

mesmo já ter combinado com o filho como procederiam. 

 

5.7.1 Notas técnicas 

 

Em sua narrativa foi possível notar através da leveza com que narrava que a 

relação e o apoio ajudaram a lidar com as dificuldades, como já destacado, assim 

como nos relatos das demais mães participantes do estudo, foi também marcada em 

seu tom vital:  

 

A gente sempre está fazendo piada, sempre brincando, porque fica mais 
leve. Tudo fica mais leve quando você é positivo na vida! (Gisele, mãe do 
paciente Gustavo Moraes) 

 

5.8 Paciente Ellen 

 

Falei com a mãe, Thaís, ao telefone, para apresentar-me e apresentar o 

objetivo do estudo. Como a entrevista não ocorreu prontamente, ligava para 

remarcarmos e em uma dessas ligações, tive o primeiro contato com Ellen, que se 

mostrou bastante desinibida ao telefone. 

Preocupada com a demora na marcação da entrevista e temendo perder o 

prazo do final do tratamento, decidi oferecer que eu fosse à casa delas, no bairro de 

Guaianazes. A mãe comunicou-me que Ellen estaria em aula, mas eu insisti em ir 

combinando que nesse dia já poderia entrevistar Thaís e aproveitaria para conhecer 

Ellen, pois a mãe havia comentado que em certo momento, a menina chegaria da 

escola.   

Além de eu também ter recebido recomendações de sua psicóloga de que 

seria bastante interessante tê-las na pesquisa, eu também já conhecia um pouco de 

sua história. Isso ocorria pelo mesmo motivo que eu já conhecia os outros pacientes, 

por ser preceptora das residentes da Psicologia. 



 

 

 

Ademais, minha insistência neste caso, também se dava pela peculiaridade 

da rede desenhada. Já havia percebido uma certa demora em términos de 

tratamento de pacientes com idade elegível ao projeto e começava a me preocupar 

com o longo tempo sem realizar novas entrevistas. 

Agendamos então, para o dia seguinte à entrevista da mãe. Esta seria 

realizada no hospital, pois estariam por lá para a consulta com a terapeuta 

ocupacional. No entanto, novamente faltaram. Como compareceriam também no dia 

seguinte, 23.11.2016, reagendamos para esse dia. 

Apesar de já ter conhecido Ellen no dia anterior e ela ter entrado bastante 

animada na sala, tive um certo trabalho para mantê-la com o foco na conversa. 

Percebi que como se tratava da terceira entrevista, este não foi um processo tão 

árduo, pois eu já estava mais experiente. O livro foi a forma então, como consegui 

mantê-la atenta ao processo, usando o mesmo recurso que já usara com Gustavo: 

se sua vida fosse um livro, o que contaria? Talvez tenha me lembrado disso, pela 

mesma dificuldade que ambos pareciam ter em desenrolar o relato. Assim, como 

com Gustavo, perguntei o que ela lembrava da consulta que havia tido sobre o final 

do tratamento.  

O fato de Ellen parecer não querer falar sobre o tratamento, me deixou- 

bastante intrigada. O que poderia vir no momento da interpretação das narrativas?   

Como seu livro estava no início e notei que esse processo seria lento, tive a 

ideia de oferecer para seguirmos sua entrevista, se ela quisesse, em outros 

momentos. Apostei que assim, o processo poderia ir se tornando mais natural. No 

entanto, isto não ocorreu. Logo em seguida, no mês de dezembro, recebi a notícia 

de que Ellen recomeçaria o tratamento em breve. 

Por conta desta notícia, a mãe procurou-me para atendimento psicológico, 

pois a criança havia ficado deprimida e voltado a apresentar os comportamentos que 

eu já conhecia, pois Thaís os havia narrado. Iniciamos o acompanhamento e Ellen 

não falou mais no livro. 

A essa altura, Laís, a psicóloga que a atendia havia concluído a Residência. A 

mãe fez esse pedido a mim, pois Laís não estava mais no serviço e eu já conhecia 

sua história. Thaís menciona que havia “contado-me tudo”, com um tom de 

confiança, sugerindo a construção de um vínculo. Acreditava que assim, eu poderia 

ajudar a menina, que estava bastante abalada com a retomada do tratamento.    



 

 

 

Demorei cerca de um semestre para realizar a transcriação de sua entrevista. 

Ao final, consegui entender o porquê deste longo tempo, a despeito de sua curta 

entrevista. O recomeço do seu tratamento havia sido impactante também para mim! 

 

5.8.1 Notas técnicas  

 

Há que se destacar que assim como no relato de Gustavo, em sua narrativa 

não apareceu a palavra difícil, mas estava mesmo assim, permeadas de tal 

significação. Ellen, foi na verdade, o exemplo mais emblemático, pois só falava do 

tratamento quando questionada. Como mencionado, ela parecia querer evitar o 

assunto do tratamento. Mesmo quando perguntada, em determinado momento foi 

enfática ao dizer que não tinha mais o que falar sobre isso. Aparentemente, tal 

evitação parecia apontar para uma dificuldade em relação ao que experienciou no 

hospital.  Este caderno de campo também contribuiu para este insight, pois eu 

relacionei mais de uma vez a similaridade entre Ellen e Gustavo, por exemplo, 

quando não sentia fluidez durante as entrevistas.    

Apesar da dificuldade bastante presente em sua narrativa, a forma como se 

referia à relação com a professora também contribuiu para o insight da temática da 

relação: 

  

Eu comecei a fazer isso [bater no rosto], porque eu não ia para a escola, era 
só vindo para o hospital e eu gostava de escola. Agora eu não gosto mais, 
porque a professora está chata. Desde quando eu fui curada, ela está 
assim. Eu estou chateada com isso. 
Foi assim: eu estava com aquele tumor na cabeça e eu não enxergava – eu 
não enxergo ainda, porque eu fui curada do tumor, só que não enxergo 
ainda - mas eu fui curada e não sei, ela ficou doida comigo. Dá vontade de 
falar: “professora, não é só porque eu fui curada do tumor, que eu fui curada 
da visão!”. Dá vontade de falar isso. Não sei o que foi, ela ficou doida do 
nada! Dá vontade de falar para ela: “professora, não é só porque eu fui 
curada do tumor que você tem que ficar assim, porque ainda eu não estou 
curada totalmente”. (Ellen, paciente de 9 anos) 

 

5.9 Thaís, mãe da paciente Ellen 

 

Fiquei muito a vontade ao entrevistar Thaís. Estava me encaminhando para o 

final das entrevistas e acredito que a tranquilidade também estivesse vindo daí. 

Tinha clareza de como alguns significados já estavam aparecendo nas narrativas. 

Isso também contribuiu para que eu já estivesse mais tranquila, pois em alguns 



 

 

 

momentos durante a pesquisa, vinha-me uma certa insegurança: será que as 

narrativas em HOV permitiriam nesta pesquisa o aparecimento de significados para 

câncer infantil em SNC?  

A única coisa que me incomodou um pouco durante sua entrevista, foi algo 

que não era inédito. Eu já havia experimentado os efeitos de ser psicóloga do 

Graacc nas demais entrevistas. Nesta, no entanto, havia algo em particular. 

Chamou-me atenção como queria que seu filho, participasse do processo e aos 

poucos, ficou claro o porquê. Parecia fazer isso na tentativa de alguma reparação, 

pois apesar de ter dito ao filho que eu não estava ali como psicóloga, demonstrando 

ter compreendido bem os objetivos da entrevista, havia um tom de cuidado nesses 

momentos. Parecia aproveitar da minha presença, mostrando preocupação com os 

efeitos do tratamento em ambos. Notei que gostaria que o filho escutasse algumas 

passagens, principalmente quando contou o que foi acontecendo a ele também com 

o tratamento de Ellen, pois o menino havia se impactado com todo o processo.   

O final do tratamento estava bastante presente em sua narrativa, de maneira 

que não foi necessário utilizar a pergunta de corte. Pelo contrário, fiquei até intrigada 

em como o término foi marcante para essa família e bastante destacado na narrativa 

de ambas. Havia um evento peculiar em relação à forma como a professora passou 

a tratar Ellen após o final do tratamento e isso poderia trazer uma significação 

diferente dos demais colaboradores, no momento das análises.   

Ao final de sua entrevista (que aconteceu em 21.11.2016), conduziu-me à 

saída do condomínio, também me explicando detalhadamente como ir embora, além 

de querer saber para onde eu iria e o caminho que faria. Um pouco antes de minha 

partida, Ellen retorna da escola e a conheço pessoalmente. Mas, mesmo com a 

insistência da mãe para ficar junto conosco, ela pediu para ir brincar e afastou-se na 

direção de uma coleguinha. Despediu-se alegremente, mas ainda aproveitei para 

conversar com ela sobre o dia seguinte, quando daria uma entrevista também. 

Ao final, Thaís pediu para que seu esposo me acompanhasse até o ponto de 

ônibus mais próximo. 

Demorei mais do que o usual para apresentar a primeira versão da entrevista 

a elas. Sei que Ellen voltou ao tratamento e no momento que vou explicar o motivo 

de minha demora para a mãe, é que me dou conta disso. Percebi que eu não havia 

conseguido entregar o material antes, por inclusive saber os comportamentos que a 



 

 

 

criança havia desenvolvido durante o tratamento, sendo um período de intenso 

sofrimento.  

Passados seis meses da entrevista, após muito refletir, decidi entregar o 

material em versão impressa a Thaís, em junho de 2017. Expliquei que a procurei, 

por não saber se seria o melhor caminho entregar a entrevista a ela, ou ler com 

Ellen. Temia os efeitos que isso poderia acarretar. A mãe imediatamente agradeceu 

minha conduta, concordando: “seria muito duro mostrar para ela”. Deixo-a livre para 

dizer se quer manter sua participação na pesquisa, ao que ela prontamente autoriza. 

Como não realizamos a validação do texto, optei por deixar algumas palavras 

da forma como apareceram em sua fala, por exemplo, quando ela fala que o tumor 

“oprimiu” o nervo óptico. Por fazer parte da equipe, sei que o costumeiro ali é dizer 

“comprimiu”. Situação similar aconteceu na transcriação da entrevista de Ellen. 

Onde se lê plano “inclinário”, o correto é plano “inclinado”, mas também opto por 

deixar da forma como a criança pronunciou. 

Por fim, além de autorizar o uso das narrativas como estavam, Thaís 

comentou que não achava que teria que mudar seus nomes e não quis escolher um 

nome fictício. O que passaram foi algo que aconteceu ali naquele momento e 

acreditavam que poderia ajudar outras pessoas que passassem por isso. Sobre 

Ellen, ainda complementou: “Aquilo foi algo que vivemos ali. O que falamos para 

você, foi uma felicidade daquele momento. Pode ajudar! Mas, agora mudou. Não 

quero deixá-la mal”. Reforçou que poderia ser publicado para ajudar outros 

pacientes e familiares e com os nomes verdadeiros, pois não havia porque esconder 

sua história. 

Ellen, no entanto, já havia escolhido um nome para si, em um momento que 

cogitei com ela essa possibilidade. Tratava-se do nome Emely, de sua cachorrinha.  

 

5.9.1 Notas técnicas 

 

Thais relatou minúcias de todo o tratamento, além de retomar datas e 

eventos. Por vezes, o processo cansou-me, pois eram muitos detalhes inclusive 

sobre o saber médico.  

Não só em seu relato, como no das demais mães, notei como esse ponto era 

similar nos seus discursos. Também conhecia aquele padrão discursivo através das 

minhas consultas psicológicas. Era como se ela estivesse em uma consulta, em que 



 

 

 

o recontar dos detalhes médicos, precisão de datas e fatos, fizesse parte da 

elaboração do evento traumático. Havia algo que eu conseguia identificar, por fazer 

parte da mesma equipe médica, como o uso de termos próprios.  

Foi a entrevista mais longa em relação às mães e a quantidade de datas e 

detalhes técnicos me fez perceber o quanto a terminologia técnica era importante 

para sua significação da experiência.  

 

Ela precisou colocar a válvula em novembro do ano passado. Depois de 
quase um ano de tratamento, ela ficou com visão dupla. O tumor estava 
oprimindo o ventrículo dela e não estava deixando o líquor passar e então, 
ela estava vendo tudo em dois. Ela me falava: ‘Mãe, você está vendo dois?’ 
e eu respondia: ‘Não!’ Ela: ‘Mãe, mas tem dois! Olha, tem dois’. Ela foi 
falando aquilo e comentei com os médicos: ‘A Emely está falando que está 
vendo dois!’. Eles pediram um exame, que ela fez no mesmo dia. E eles me 
explicaram que ela estava com visão dupla, falaram de terceiro ventrículo, 
uns nomes estranhos. E eles colocaram a válvula na mesma semana.” 
(Thaís, mãe da paciente Ellen) 

 

Também foi uma das mães que mais se referiu a nomes de médicos e o tom 

da relação ficou marcado em sua narrativa. Quando falava da relação com a 

professora, como que indignada, a relação com o outro estava muito marcada 

também. o final de sua narrativa impactou-me no sentido de começar a perceber o 

quanto os similares são importantes durante um tratamento. Thaís falava de lições 

aprendidas e superação e isso remetia-me ao tema da resiliência, tão em voga na 

literatura de enfrentamento à doença.  

Dessa forma, estava sendo cristalizada a cada narrativa, o tema da 

importância da relação com o outro a significação preponderante para o tratamento.  

No entanto, um último aspecto ajudou-me no processo de conclusão deste 

raciocínio.  

 

5.10 Nota Técnica Final… ou um breve epílogo para a pesquisa 

 

Por fim, no processo de cristalização da temática central, algo inusitado 

ocorreu. Em determinado momento das análises, eu sentia muita necessidade de 

revisitar a dissertação de um colega da linha de pesquisa, sobre o LabHum, na qual 

eu havia participado como colaboradora em meados de 2013, com uma narrativa 

sobre minha HOV. Ao voltar àquela história, a minha história, qual não foi minha 



 

 

 

surpresa ao perceber que em determinado trecho, eu também contribuira de alguma 

forma para que nossa temática central emergisse. Naquela época, eu disse:  

 

Refletindo, assim, sobre a minha vida profissional, vejo que o Laboratório de 
Humanidades contribuiu muito, embora seja difícil pontuar exatamente em 
que ele atuou. [...] eu voltei a experimentar coisas. Uma criança que eu 
atendia [no hospital], por exemplo, e que por muito tempo eu não me 
permitia abraçar... Depois de um tempo, você perceber que não deixará de 
ter sua conduta científica assegurada por causa de um abraço, é muito 
enriquecedor. Por que não experimentar isso? Nessas mínimas coisas o 
LabHum me faz pensar. [...] Porque antes para mim esse tipo de coisa que 
contei, como um abraço em um paciente, era impensável, não acontecia. 
(CARVALHO, 2017, p. 147) 

 

Tratava-se de um exemplo de minha própria relação profissional-paciente no 

hospital! 

Com isso, estava finalmente cristalizado o nosso principal tema, bem como 

nestas últimas linhas, é preciso confessar: ficava mais claro meu desejo de abordá-

lo como temática central deste estudo.   

 

 
 


