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  Procuro saídas para entender tanta gente

 triste, cansada, melancólica, ansiosa depressiva...

Talvez sejam mesmo os meandros de um sistema 

econômico que só visa lucro, acumulação de bens, 

riqueza, baseado na propriedade privada, sempre 

privada, óbvio. Talvez seja mesmo essa gigante 

plataforma imersa e enraizada em todos nós, a 

resposta para tantas almas atormentadas.

  A pern i c io sa  cu l tu ra  po l í t i ca  econômica  do 

salve-se quem puder! Salvar-se quem puder ou quem 

for o melhor, o mais poderoso, é automaticamente excluir, 

selecionar, dividir, segregar. É o recrudescimento doentio 

dessa meritocracia darwinista que nos deixa na verdade 

ferozmente inseguros, infantilizados, competitivos e 

burramente lineares. E, ao mesmo tempo, extremamente 

cansados, isolados e hipócritas. Nesta plataforma seguimos 

embalados por essa cultura kitsch, levados pelas correntezas 

dos reels, pelas irreais preconizacões coachings do querer é 

poder e pelas propagandas das viagens encantadas.
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A PLATAFORMA 
SUBMERSA
Por:  Josiane das Graças Adorno
Mestra em História( UFG)  
Psicopedagoga/ Psicanalista (PUC/GO)
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Por: Débora Peres

     Paradoxalmente, proscratinados pelas telas, lutamos aguerridos pela mais profunda superficialidade. Perdidos, sucumbimos, quando 

a supra orientação é que busquemos equilíbrio nesse caos. O não atendimento ao mérito, nos traz o sentimento de culpa. Culpados 

por não ser, culpados por não ter. A estrutura dessa plataforma imersa faz com que as conquistas de uns ( poucos) evidencie 

o fracasso de outros (tantos, muitos). Subjetivamente estamos inseridos na cultura linear que "maniqueistamente" divide a natureza 

das coisas. O contraditório contexto contemporâneo do reconhecimento da pluralidade versus a singularidade da cultura mono: 

monoteísta, monogâmica, monopartidarista. O monocromático e monossilábico universo inerente dessa estrutura que nos compõe, 

radicaliza os nossos multiversos, os nossos desequilíbrios, as nossas fraquezas, a nossa humanidade… "O desequilíbrio da gangorra é  

exatamente o seu equilíbrio" (Clarice Lispector).

   Houve um tempo que mal se podia falar sobre tal situação, 

por ser considerado um mito. Nos últimos anos vem se 

percebendo uma maior preocupação e sensibilidade sobre a 

relevância da saúde mental                

   No Brasil, na contramão do restante do mundo, houve um

 aumento do índice de suicídio entre os jovens, nos últimos 

10 anos. É  preciso questionar o porquê disso: será que é um 

reflexo da falta de perspectiva futura para juventude? Será um 

reflexo da falta de políticas públicas destinadas a essa 

parcela da população, que não será o futuro do Brasil, 

pois já existe e é o presente? Vivemos no presente tempo 

muitas inseguranças, dores, fome e luto, como falar de 

saúde mental, diante desse projeto de política da morte?

   Sem desmerecer a importância dessa campanha diante 

da nossa população, é difícil falar de saúde mental, diante 

de questões como isolamento social, violência doméstica, 

insegurança alimentar, pobreza extrema. Somado à 

ausência de políticas públicas, vivenciamos o descaso de 

um governo que recentemente foi condenado no júri do 

Tribunal Permanente dos Povos, por crimes contra a 

humanidade, tendo o Brasil como protagonista da violação 

dos direitos humanos durante a pandemia da Covid-19.

    Apesar disso tudo, nós trabalhadoras da saúde e 

assistência social seguimos. Que tenhamos comida no 

prato, trabalho e renda, moradia, saúde e educação 

públicas de qualidade. Fatores inerentes para uma real 

garantia da saúde mental. 

    Entramos no mês de setembro, mês este dedicado a prevenção 

do suicidio, denominado assim por Setembro Amarelo. 

Refletindo acerca da importância de maiores esclarecimentos 

sobre um tema tão sensível, peguei-me a discorrer sobre essa 

temática tão complexa. Débora Peres, é psicóloga em um serviço de atendimento a mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar. Mestranda no PPGIDH - UFG. Mãe de Antônio e 

integrante da Coletiva Feminista GSEX.
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Por: Rafaela Cavalcante Gonçalves Souza Melo
Mestranda em História pelo Programa de Pós Graduação em História da UFG.

  O Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, 

fora inaugurado no ano de 1903, em Minas Gerais. 

A cidade possuía clima ameno o que garantiria o 

controle sobre os internados, apaziguando seus 

desequilíbrios mentais. Sob um contexto eugênico, 

o hospital passou a receber não apenas pessoas que, 

de f a to , t i ve s sem a l gum t rans to rno menta l . 

   Estima-se que 70% dos internos não sofriam de 

nenhuma doença, mas tinham lá o seu destino, 

pois eram os indesejados sociais: homossexuais, 

militantes políticos, mães solteiras, alcoólatras, 

mendigos, pessoas sem documentos, prostitutas, 

jovens rebeldes ou antissociais, meninas grávidas 

(vítimas de estupros) ou que perderam a virgindade 

antes do casamento, alguns imigrantes, ou seja, os 

que incomodavam ou ameaçavam a ordem pública 

c o n v e n c i o n a l ,  c o m o  s e  a s s i m  p u d e s s e m 

expurgar todos aqueles que iam contra um padrão 

associado a uma ideia de regularidade. Quando 

estavam na instituição eram submetidos aos mais 

diversos tipos de tratamento, como os eletrochoques 

e a lobotomia. Além disso, passavam fome e frio e não 

t i n h a m  u m  s i s t e m a  d e  s a n e a m e n t o  b á s i c o . 

    Houve um período em que o hospital servira como 

mercado de corpos para as Faculdades de Medicina. 

Cerca de sessenta mil internos morreram durante 

o período de funcionamento. Mulheres tinham seus 

corpos e mentes violados das mais diversas formas, 

inclusive, quando estavam grávidas sofriam abusos 

e quando davam a luz tinham seus bebês retirados a força. 

O local não garantia qualquer qualidade de vida e 

tratamento para quem ali estava, assim, durante o período 

de internação outros transtornos eram desenvolvidos. 

    Falar de Barbacena é falar sobre uma situação histórica 

recente e de possível repetição. É dar nome e voz aos 

esquecidos e tratá-los de forma digna compreendendo a 

importância da luta antimanicomial e da reforma 

psiquiátrica, tanto no Brasil quanto no mundo. É pensar 

sobre quantos de nós, no período político atual, seríamos 

despachados para locais assim. 

    Quantos de nós seríamos silenciados por exigir 

políticas públicas e sociais eficazes que atendam aos 

direitos civis? É a maneira de mostrar que a pior cólera de 

todas é a maldade e sua banalização.

HOSPITAL COLÔNIA BARBACENA, MINAS GERAIS
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Por: Maria Meire de Carvalho possui Doutorado em Gênero 
e Estudos Feministas (UnB). Professora Associada da UFG; 
Coordenadora da Coletiva Feminista GSEX e da 
Pasquim Feminista; uma aprendiz de poetisa que busca 
viver e ser feliz.

   O Museu da Loucura foi criado no ano de 1996, na cidade de 

Barbacena, estado de Minas Gerais, o primeiro a tratar essa 

temática no Brasil. Importante destacar que no final do Século XVIII, 

esse local abrigava a sede da Fazenda Caveira de Baixo, 

propriedade do português Joaquim Silvério dos Reis, delator 

da Inconfidência Mineira.

    Adentrar ao Museu é conhecer a história do hospital que 

começou a funcionar em 1903, com o nome de "Azylo Central de 

Barbacena". Em 1911, transformou-se em Hospital Colônia de 

Barbacena. A partir daí recebeu milhares de pessoas que eram 

encaminhadas para, teoricamente, ali serem tratadas. 

   Hoje, o Museu da Loucura além de registrar a luta 

antimanicomial realiza reflexões sobre o tema loucura com uma 

abordagem desmistificadora. No local é possível conhecer a 

trajetória da Psiquiatria como especialidade médica a partir do 

século XIX, como também da instalação, em 1903, da primeira 

Instituição Psiquiátrica de Minas Gerais. 

Assim, o espaço representa as memórias silenciadas do antigo 

Hospício de Barbacena, depois, Hospital Colônia de Barbacena.

Na série "Saúde com Arte", a jornalista Mônica Quiroga faz um 

panorama do Museu da Loucura e traz depoimentos da coordenadora 

e de visitantes. 

   O Museu possui “um enfoque preservacionista, não para 

evidenciar um passado de triste memória, com os dramas ali 

vividos, mas para lançar luz sobre a verdade. Esta é a função 

social do Museu da Loucura!” – afirma Lucimar Pereira, 

coordenadora do Museu. Pelo acervo exposto é possível perceber 

a enorme demanda de pessoas com transtorno mental, sifilíticos, 

tuberculosos e marginalizados que eram enviados para tratamento 

ou apenas para os isolar da sociedade. 

    Dessa maneira, o Hospital tornou-se mero depósito de pessoas 

excluídas. Com altas taxas de mortalidade, Barbacena ganhou o 

estigma de Cidade dos Loucos. No local pode-se ver as algemas, 

o aparelho de eletrochoque, o picador de gelo usado para se 

chegar até o cérebro na lobotomia e também é possível ouvir  

   Também é possível perceber que o Hospital se tornou um local 

de isolamento, de exclusão, abandono e internações compulsórias.

Foi somente a partir da década de 1970, com a filosofia da 

Reforma Psiquiátrica e a atenção aos pacientes que o foco se 

volta para os princípios humanitários. 

MUSEU DA LOUCURA:
MEMÓRIAS DA
DEGRADAÇÃO HUMANA - 
ENTRE A HISTÓRIA, A ARTE
E A DENÚNCIA SOCIAL
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áudios de pacientes gravados pela imprensa, quando as denúncias começaram a surgir. Gritos, cantos e também relatos aparentemente 

bem lúcidos de pessoas contando como foram parar ali, já que com o tempo qualquer ser indesejado, como alcoólatras, mendigos, 

homossexuais, meninas solteiras que não eram mais virgens e esposas traídas eram mandados para lá - pessoas rejeitadas, excluídas, indesejadas. 

    Segundo relatos de visitantes, "em cada sala, engolíamos seco e segurávamos as lágrimas. Ver fotos, ler relatos e ouvir áudios de pacientes 

nos transportava, de alguma forma, à realidade dos pacientes psiquiátricos de Barbacena" (Série Saúde e Arte).Dessa maneira, entendemos que 

é preciso desvelar as memórias silenciadas dos asilos, dos sanatórios, dos manicômios e dos hospitais reservadas a medicar, vigiar e punir em 

nome da ordem social. É preciso descortinar a razão e adentrar à loucura.

     Que não seja apenas em setembro, mas é necessário 

e urgente falar sobre suicídio durante todo ano. São dados 

alarmantes que revelam essa destruição silenciosa e cheia

de tabus. De acordo com o  relatório divulgado pela 

Organização Mundial de Saúde - OMS, o suicídio continua 

figurando como uma das principais causas de morte no 

mundo, superando mortes por câncer, HIV, homicídios e 

até mesmo guerras.

    No Brasil, em recente estudo divulgado pela Fiocruz, revelou 

que a pandemia por Covid-19 teve forte e relevante impacto na saúde 

mental e no bem estar das pessoas, ressaltando que as mulheres foram 

as mais afetadas, em especial na faixa etária de 20 a 24 anos.

Já o relatório da Gerência de Informações Estratégicas em 

Saúde da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás aponta que o estado continua figurando o topo do ranking nacional. As taxas de 

mortalidades por suicídio em Goiás têm se mantido maiores do que a média nacional na última década, e com tendência de 

crescimento.

    É preciso falar sobre o suicídio. A informação é a melhor ferramenta para ajudar as pessoas em risco. Além disso, a conversa pode 

aliviar a angústia e a tensão geradas por esses pensamentos. Saiba que a sua vida importa muito, você é uma pessoa única, e o mundo

não seria o mesmo sem a sua existência, não fique só, busque ajuda.

ANO AMARELO: PRECISAMOS FALAR 
SOBRE O SUICÍDIO
Por:  Letícia Garces de Souza
Advogada, Integrante da Coletiva G-Sex/UFG.



    Tenho lido muitas feministas negras e observado com atenção 
e curiosidade mística o relacionamento delas com o sagrado.
Elas produzem suas refinadas construções teóricas sobre raça, 
gênero e classe, sem esquecer de referenciar aos seus deuses 
e deusas das religiões de matrizes africana e à sabedoria de 
suas famílias ancestrais. Mas, a leitura dessas mulheres 
feministas negras é tardia nas minhas reflexões sobre a vida 
e a sociedade, pois, o fato, é que, quando se nasce branca, 
de olhos claros, cabelos muitos loiros, numa sociedade 
racializada, leva-se muito tempo para perceber, de verdade, 
o peso da cor não branca na vida das pessoas, o quanto elas 
podem ser maltratadas e assassinadas pelo simples fato de 
terem uma cor escura. Então, o fato de ter nascido ocupando 
uma posição privilegiada na sociedade em razão da minha cor, 
manteve, durante muito tempo, a minha percepção embotada 
sobre as consequências do racismo que vigora entre nós. 
  Assim, embora sempre tenha sido fácil perceber a 
escorchante desigualdade social e econômica, que destina a 
maioria dos brasileiros a uma vida sem oportunidades e a enorme 
violência de gênero que assassina mulheres e toda a comunidade 
LGBTQIA+ todos os dias, e embora eu soubesse que mais da 
metade da população brasileira é pobre, mas também é preta, 
o vínculo perverso entre o racismo estrutural e a nossa vida 
cotidiana demorou tempo demais para ser apreendido por mim. 
   Esse disciplinamento de longa data, provoca uma alienação 
muito grave nas pessoas e é muito difícil desconstruí-la, pois ela 
atua em todas as esferas da vida pública e privada, produzindo, 
inclusive, um conhecimento que sempre retroalimenta essa 
alienação. Sem contar que ser uma sociedade racializada, 
significa hierarquizar as pessoas, dizendo sempre quem vale 
mais e quem vale menos e isso é ainda pior num sistema 
capitalista que percebe a posição das pessoas, na sociedade, 
a partir da ótica falseada do mérito. Contudo, houve um 
momento, nessa trajetória, em que, finalmente, o conhecimento 
sobre todas essas questões foi transcendido pela perspectiva 
do que é ser negra e mulher nessa sociedade racista e misógina, 
momento em que o componente raça emergiu como uma linha 
alinhavando tudo. Era outubro de 2017, na universidade, como 
professora, participando de um workshop sobre o feminismo, 
quando uma mulher negra toma a palavra e me arrebata do 
meu disciplinamento. E, desde então, no mesmo momento 
em que ouvi a Profª Yordanna Lara, falando do seu lugar de 
mulher e preta, eu percebi o sentido exato da nossa 
generalizada escassez social e econômica e a necessidade de 
me fazer uma mulher branca, feminista e antiracista. 
   E, desde então, uma pergunta me acompanha: eu sou filha 
de qual Orixá? 

EU SOU FILHA DE QUAL ORIXÁ?
Por:  Ana Beatriz Caser

Ana Beatriz Caser é mulher branca feminista, 
antirracista, humanista e democrata, doutora em direito público.

CENTRO DE 
MEMÓRIA E 

CULTURA DO PODER 
JUDICIÁRIO – GO

    O Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário do 

Estado de Goiás está localizado no Largo do Rosário, local 

em que foi instalado em 1o de maio de 1874, via decreto 

Imperial de Dom Pedro II, a primeira sede do Tribunal de 

Justiça de Goiás, que também integra o conjunto 

arquitetônico e urbanístico da Cidade de Goiás, reconhecido 

como Patrimônio Cultural Mundial pela UNESCO em 2001.

    Compete ao CMC do PJGO construir, preservar, valorizar 

e promover a difusão da História e da Memória Institucional, 

Por Layla Nayanne Dias Lopes Vilarinho
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    Dada a complexidade desse trabalho, é imprescindível uma gestão de formação e de atitude interdisciplinar, e que 

estabeleça uma relação dialógica com a sociedade, de modo a consolidar este lugar enquanto agente educador. Isso 

significa ser capaz de planejar, coordenar, executar e mobilizar os conteúdos que dispõe com vistas a contribuir para a 

transformação democrática da realidade. A formação em História (graduação e mestrado), Pedagogia 

graduação e pós-graduação) e Direito (graduação), foram elementos que alavancaram perspectivas para o convite pelo 

presidente da Comissão Permanente de Memória e Cultura do Judiciário goiano para assumir a direção do CMC. 

    O currículo foi submetido à análise e aprovado por unanimidade pelos demais membros desta Comissão, composta 

exclusivamente por desembargadores. Por estar o CMC vinculado à presidência do Judiciário goiano, a indicação foi ratificada 

pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Desembargador Carlos França, que tem oferecido apoio total e 

irrestrito para que esse lugar de memória se afirme enquanto espaço educativo e de promoção da cidadania, dada a sua 

conexão com temas da justiça e dos direitos.

Laylla Nayanne Dias Lopes Vilarinho é Diretora do Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário do Estado de Goiás 

    Muitas pessoas me veem na rua sorrindo, fazendo graça, 

brincando.  Outras me veem cumprindo as minhas 

responsabilidades, dando aula, participando de reuniões, 

orientando, participando de projetos de extensão, 

organizando eventos acadêmicos. Algumas dessas pessoas, 

que não participam do meu cotidiano, não imaginam que eu 

já vivenciei várias agressões por ser mulher. Uma delas foi 

mais séria, porque ela persistiu de maneira mais intensa por 

cerca de um ano e, posteriormente, depois de alguns anos, 

desencadeou-se em mim um problema de saúde mental.

    Passei por um problema sério de saúde mental em 2020, 

em plena pandemia.  Um surto.  Um dos dias mais estranhos 

foi quando eu não tinha coragem de abrir o chuveiro, pois 

pensava que ele iria explodir. Com a insistência de amigos e 

familiares, procurei uma psiquiatria e um psiquiatra, mas eu 

pensava que eu fazia isso à toa, pois algo de terrível estava 

prestes a acontecer. Ainda bem que fui medicada e fiz terapia. 

     A psicóloga fechou o diagnóstico: estresse pós-traumático. 

Verdadeiramente, eu havia passado por uma perseguição durante

todo o ano de 2017. Eu nunca passei por nada parecido. 

    

SAÚDE MENTAL - NEM TUDO ESTÁ 
DENTRO DA CABEÇA 

Por:  Ana Gabriela Colantoni



   O homem que me perseguia abordava os meus amigos, seguia o meu carro, ameaçou jogar o carro dele contra o meu. Bloqueei o número do 

telefone dele para chamadas, para mensagens de qualquer tipo, bloqueei o e-mail dele.  Ele aparecia em todos os lugares que eu ia, seja para 

almoçar seja para trabalhar. Colocava bilhetes no meu carro e flores.  Teve um momento, inclusive, que eu não podia ver mais flores, que eu 

sentia enjoo, pois aquilo passou a ser um sinal de que o meu agressor estava por perto. Um dia, o pior aconteceu: ele foi o principal suspeito de 

sabotar carros de amigos. Eles poderiam ter morrido. Eu me sentia impotente. 

     Racionalmente, eu sabia que eu não tinha responsabilidade sobre os atos dele, mas sentimentalmente, eu sentia culpa por ter apresentado a 

cidade a ele, em 2016. De qualquer forma, resgato hoje essa história para tentar entender o motivo de ter tido essa crise anos depois das agressões. 

A minha psicóloga me explicou que no momento da agressão, o nosso organismo reage para poder enfrentar a situação. 

    O corpo responde, no sentido de alerta, tanto é que o cortisol, indicador do estresse, ficou alterado no período, mas as marcas na cabeça foram 

aparecer de maneira mais forte em 2020, em plena pandemia. Espero que o pior tenha já passado. Eu não consigo ainda ter redes sociais com 

tranquilidade, mas vou continuar tentando ter uma vida normal, dentro do possível, pois não vou deixar que a violência me defina e nem que ela 

defina o significado das flores.

Ana Gabriela Colantoni é professora de filosofia da UAECH - Câmpus Goiás e integrante do GSEX 

PROFESSORAS E 
A PRECARIZAÇÃO 
NEOLIBERAL DO 
TRABALHO - UM 
AGRAVAMENTO 
NA SAÚDE MENTAL
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  Recentemente numa conversa com uma das minhas irmãs, a minha irmã mais velha revelou o quanto ela se sentia 

mentalmente cansada. Ela é professora da Educação Infantil (EI) da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.

Mas antes de falar sobre aquela manifestação, eu preciso fazer agora um parêntese para familiarizar, muito superficialmente, 

sobre aquilo que penso ser um problema muito difícil a ser enfrentado que é: a transferência pelo Estado daquilo que se 

classificou como serviços não exclusivos do Estado (os serviços básicos como o da saúde, da educação e da assistência social) 

para Organizações Sociais (OSs) ou Organizações da Sociedade Civil (OSC). 

Por:   Aia Hipácia
Professora temporária na UEG
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      Recentemente, no que tange a área da EI no DF já é uma realidade sua administração por uma Organização da Sociedade Civil 

(OSC) vinculada ao setor religioso evangélico, ou seja, o Estado transferiu para uma OSC, com vínculo religioso, a responsabilidade 

pela educação das crianças de 0 a 6 anos. No Estado de Goiás a realidade não está muito distante, uma vez que no ano passado 

(2021) o Governo de Goiás abriu edital de convocação para Organizações da Sociedade Civil (OSC) atuar no planejamento e 

execução da Educação Profissional e Tecnológica e essa é uma prática neoliberal que avança no país como um todo. A partir 

daqui volto para a manifestação da minha irmã e poderiam me perguntar: qual a relação do conteúdo dos parágrafos anteriores 

com o cansaço mental?  Penso que existe uma relação muito próxima das causas do cansaço mental dela com as condições de 

trabalho que ela tem atualmente. Condições essas que passam por um lado pela instabilidade, pois sendo a OSC uma “empresa”, 

as professoras não passam por concurso público feito pelo Estado, que garante condições de estabilidade e segurança no 

ambiente de trabalho. Por outro lado, há uma “esfera subjetiva” no local de trabalho que está muito próxima ao assédio moral, 

uma vez que as professoras e monitoras não podem manifestar, por exemplo, sua religião ou não religião, dado que essa “esfera 

subjetiva” é construída a partir da predominância da doutrina da igreja evangélica a qual o responsável pela OSC é vinculado. 

      Para além dessas duas questões colocadas, ainda há aquela pela qual passaram milhares de outras professoras. Durante a 

pandemia, minha irmã como as demais professoras precisou realizar atividades administrativas, de organização, de elaboração 

de material e de ensino, sem receber instruções e condições mínimas para realizar essas tarefas no âmbito virtual. Cuidando de 

casa e do seu filho pequeno, ao mesmo tempo em que trabalhava, certamente, essa situação provocou um grande estresse, que 

aumentava ainda mais por falta de políticas concretas por parte do Governo Federal para o enfrentamento da pandemia e pelo 

atraso da vacina que fazia que não nos sentíssemos protegidas. Havia o medo diário do seu companheiro de ser contaminado, 

já que ele não pôde parar de trabalhar ou fazer trabalho remoto, devido à natureza básica do seu trabalho. Havia também os 

relatos das famílias das crianças da escola: diziam das dificuldades de comprar comida, de acessar as aulas pelo celular, de não 

terem acesso à tecnologia ou redes de internet, o desemprego, as mortes de familiares das crianças e das pessoas cuidadoras 

das crianças. 

   Todos esses fatores que contribuíram para o estresse mental, de uma profissão da educação no período da pandemia e 

vivenciado ainda hoje, talvez tivesse tido impacto mental menor se condições dignas de trabalho fossem dadas e se o sistema 

econômico fosse outro e não o capitalista, que adoece a todas nós, que não quebrou as patentes das vacinas, mas que fez 

avultar a riqueza entre alguns e multiplicar entre milhões a pobreza. É preciso pensar outra lógica de trabalho que perceba as 

pessoas como pessoas e não como CPFs a serem substituídos por quem pode produzir mais.
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Por: Gláucia Fernandes Dias Aluna do Curso de  Serviço Social da UFG, 
Campus Goiás e militante do movimento 

negro/quilombola e ambiental.
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   O meu povo é Kalunga! Desde criança sinto a força das mulheres de minha vida, por exemplo a minha vovó Rosa 

Fernandes de Aquino e minha mamãe Fernandes da Cunha, mulheres que me inspiram. Nasci em conexão com a natureza, 

em contato com a terra, entre matas, grotas e rios. Aprendi a capinar, a plantar, a cozinhar. Até os 12 anos vivi na roça, 

depois fui para Teresina de Goiás, para estudar e trabalhar, pois queria ser a dona da própria vida. Aos 15 anos fui 

trabalhar como babá em Brasília. No início estava tudo tranquilo, porém, dois meses depois, o foco principal para minha 

patroa era a minha força de trabalho e comecei a estudar à noite, depois de dias cansativos com todos afazeres da casa. 

    Mas na minha trajetória de vida, os meus guias espirituais sempre estiveram comigo e com a força das minhas ancestrais, 

conheci uma irmã, do segundo casamento do meu pai. A partir daí fui morar na casa dela, onde consegui concluir o ensino 

médio, no qual terminei com 20 anos, pois na roça, fiquei 3 anos sem estudar, por falta de professoras (es). Aos 23 anos, 

trabalhando em lojas de roupas, nas casas dos outros como faxineira, fiz meu curso de Técnica em enfermagem. 

    Entre estágios e faxinas, tive contato pela primeira vez com os movimentos sociais e conheci um líder que me convidou 

para participar do Fórum Social Mundial em Porto Alegre em 2005. Me encantei com tudo que vi naquele lugar. Retornando 

para Brasília concluí meu curso e logo comecei a trabalhar em dois hospitais privados, no centro cirúrgico. Foi uma 

experiência incrível, mas algo me incomodava: a falta de empatia e amor de alguns profissionais à profissão, 

principalmente dos médicos. Então, nas minhas férias, pedi demissão. Me dediquei totalmente à militância na causa 

socioambiental, em paralelo com o meu trabalho informal, com as vendas dos meus produtos, e também ao meu 

relacionamento afetivo que perdurou de 2004 ao início de 2019. A militância na causa social me proporcionou aprendizados 

e mais amor ao próximo. 

    Tive contato com algumas (uns) líderes que admiro, como a presidenta Dilma Roussef, Sônia Guajajara, Evaristo Conceição, 

Lula, Hugo Chaves, Airton Krenak, Cacique Raoni, Emir Sader e em 2015 o Papa Francisco em Santa Cruz de La Sierra, 

na Bolívia e muitas outras (os). Fortaleci e resisti para hoje estar aqui me afirmando como mulher preta. Muitas coisas 

aconteceram na minha trajetória de vida, desde de violência sexual, violência doméstica, violência obstétrica, racismo e 

agressão em manifestação. A resistência faz parte da minha história. Mas no meu percurso abdiquei da vida acadêmica. 

    Nesse sentido, dedico agora aos meus estudos. Como diz minha querida mamãe: “O Estudo é um bem que ninguém tira 

da gente”. Minha mãe aprendeu a escrever o nome dela comigo, quando eu tinha apenas 10 anos de idade, ainda na minha 

alfabetização. Portanto, nesse momento estou totalmente de coração e alma aos meus estudos, resistindo e existindo. 

    Sou Gláucia, mulher negra, quilombola, militante, estudante e ayahuasqueira. Pensei em como iniciar este depoimento 

sobre um pouco da minha trajetória de vida. Então, antes de mim, vieram minhas e meus ancestrais. 

  Por elas e eles aqui estou, honro e reverencio a cada uma e a cada um que lutaram e resistiram nessa terra. O meu povo 

veio em um navio negreiro. Nesse país, foram escravizados e muitos morreram para enriquecer os 

colonizadores. No entanto, deixaram seus legados. Além da cultura riquíssima, a resistência é uma das coisas 

que marca a minha vida.



Documentário 
"Em Nome da Razão" 
de Helvécio Ratton 

a obra retrata a vida 
dentro do Hospital
Colônia de Barbacena - MG

“Colônia”, nova série 
original do Canal Brasil, 

disponível também na 
Globoplay - A produção 

traz à tona a realidade do 
Hospital Colônia de 

Barbacena, em Minas 
Gerais, onde mais de 60 

mil pessoas morreram. 
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