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Manifesto por uma prevenção preventiva 

Prevenção precoce: não façamos disso uma doença infantil 
 

 

O coletivo Pasde0deconduite (Nãoao0deconduta) publica aqui um manifesto em favor 
da prevenção preveniente1 na infância. Ele desenvolve perspectivas e propostas para uma 
prevenção psicológica preveniente que reconheça a singularidade e a liberdade do 
desenvolvimento de cada criança e as do processo de parentalidade. Ele defende uma reflexão 
crítica sobre as políticas e as práticas de "prevenção precoce" atualmente promovidas pelos 
organismos oficiais. 

Com o coletivo Pasde0deconduite, desde a sua criação em 2006, os profissionais da 
infância e da família e os cidadãos levantaram-se para defender juntos um conceito global de 
prevenção no campo psicológico: não preditiva, mas, preveniente, humanizante e eficaz. Eles 
recusam os conceitos, os métodos e as conclusões de expertise do INSERM2 sobre o 
"transtorno de conduta em crianças e adolescentes" (setembro de 2005) e sua tradução na lei 
de março de 2007 sobre a prevenção da delinqüência. Com seus 200. 000 signatários e apoio 
de 50 organismos, o coletivo Pasde0deconduite obteve a retirada de um artigo da lei sobre a 
prevenção da delinqüência, que recomendava a despistagem de crianças turbulentas a partir 
dos 36 meses de vida. 

No entanto, de forma consistente desde 2006, as abordagens reducionistas e 
deterministas da vida psíquica das crianças permanecem ativas nas práticas, nas pesquisas e 
nas políticas. O governo, justificado pelos especialistas e pelos cientistas que o assessoram, 
confirma sua vontade de pôr em prática a lógica do pensamento e a política de prevenção 
preconizada pela expertise Inserm. Assim, a despistagem aos 3 anos de futuros delinqüentes é 
um projeto que perdura sob uma nova roupagem linguageira de "prevenção e despistagem  
precoce de crianças em sofrimento”. Como prova, basta referir-se aos "Estados Gerais da 
Infância fragilizada", organizados pela Secretaria de Estado da Família de março a junho de 
2010, aos relatórios recentes sobre a delinqüência juvenil, preparados pelo Secretário de 
Estado de Justiça, J.M. Bockel, em novembro de 2010 e pelo deputado J.A. Benisti em fevereiro 
de 2011. 

Diante dessa tenacidade para instalar uma prevenção preditiva, um controle e uma 
formatação precoce das crianças, o Pasde0deconduite continua mobilizado, porque uma 
criança não é um organismo programado e programável. Nada é definitivo na evolução de um 
ser humano, nem aos 3 anos nem aos 7 nem aos 15 anos de idade. Pasde0deconduite persiste 
e assina: a prevenção preveniente é uma finalidade em si mesma e não tem que se aninhar à 
sombra de políticas de segurança. Pasde0deconduite continua seu trabalho de vigilância crítica 
sobre os projetos de reformas de regulamentações, as práticas e as pesquisas que revelam 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Preveniente (prévenante), termo pouco usado em português, significa « que chega antes » N. T. 	  
2 Inserm: Instituto nacional da saúde e pesquisa médica francesa. N.T.	  	  
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uma abordagem preditiva, focada, normativa e estigmatizada da prevenção. Pasde0deconduite 
se preocupa particularmente com as práticas de despistagem em massa que se estabelecem 
na escola e que, disfarçadas de "promoção da saúde mental" visam generalizar programas 
estereotipados de “educação comportamental", ignorando o contexto das dificuldades 
singulares que podem ter a ver ou afetar tal criança, de forma diferente de outra criança.  

Pasde0deconduite defende uma pesquisa que leve em conta todas as abordagens 
teóricas e disciplinas ligadas entre elas, uma pesquisa que não seja sujeita aos interesses 
financeiros dos lobbies farmacêuticos. Finalmente, Pasde0deconduite propõe e valoriza as 
práticas existentes que tem pertinência provada bem como dispositivos inovadores nas áreas 
da prevenção para as crianças. 

 O coletivo Pasde0deconduite publica este documento de referência mesmo se diversas 
instâncias políticas e científicas tornam-se atualmente os promotores da divulgação e da 
implementação na França de "programas de promoção da saúde mental", se referenciando 
principalmente às experiências de origem norte-americana. Selados sob o rótulo de "prevenção 
precoce", esses programas levantam diversas questões sobre seus fundamentos científicos e 
políticos e convidam a discernir as questões humanas, científicas, sociais, políticas, 
democráticas e éticas. 

O Manifesto do coletivo Pasde0deconduite para uma prevenção preveniente é 
apresentado, para facilidade de leitura, sob a forma de oito textos. Para isso, cada texto 
abrange uma dimensão particular cuja análise não é dissociada da orientação geral e das 
propostas globais defendidas pelo Manifesto. 

Ficha n° 1: A prevenção precoce: uma invenção que viria de outro lugar? 

Ficha n° 2: Prevenção precoce: quais são os fundamentos científicos invocados? 

Ficha n° 3: Prevenção precoce: quais crianças hoje para qual sociedade do amanhã? 

Ficha n° 4: Prevenção Precoce: quais questões econômicas e políticas? 

Ficha n° 5: A prevenção precoce em programas: confusão dos gêneros entre condicionamento 

e educação? 

Ficha n° 6: Prevenção Precoce: universal ou dirigida a populações vulneráveis? 

Ficha n° 7: A entrevista pré-natal precoce: uma boa idéia desviada em prevenção intrusiva? 

Ficha n° 8: As propostas do Pasde0deconduite para desenvolver políticas e práticas de 

prevenção precoce preveniente 

 
Em uma publicação posterior, o coletivo Pasde0deconduite apresentará um relatório  

de experiências e de práticas atuais que ilustram uma abordagem humanista e a ética da 
prevenção que ele defende para a primeira infância. Pois, tratando-se de prevenção na infância, 
a França tem uma longa e rica experiência. 
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Ficha n° 1: A prevenção precoce: uma invenção que viria de outro lugar? 
 
 
 

Ficha n°1: 
 

A prevenção precoce: uma invenção que viria de outro lugar? 
 

 
Os documentos dos últimos anos evocando a necessidade de desenvolver os 

programas de prevenção precoce no campo da saúde psíquica, (antes conhecidos como 
programas de promoção da saúde mental) referem-se principalmente às experiências de origem 
norte-americana. Esses documentos, notas e relatórios3 4 5 6, que argumentam o uso de 
programas anglo-saxões servindo-se do argumento de que eles têm demonstrado resultado 
científico de sua eficácia. Além disto, a prevenção precoce é freqüentemente apresentada como 
uma "novidade" conceitual para o nosso país, que é criticado devido as suas práticas muito 
fluidas e muito pouco visíveis. 

Os dispositivos desenvolvidos na França nos últimos 30 ou 40 anos foram aqui 
passados no silêncio, ou mesmo evocados em termos redutores sugerindo que não existe 
nenhuma prova de apreciação de sua eficácia. Por exemplo, as avaliações feitas por órgãos 
oficiais sobre o dispositivo de Proteção Materna e Infantil (PMI)7 8 9, cujas missões incluem, 
principalmente, as prevenções precoces, não são levadas em conta. 

Não é levada em conta a grande variedade de experiências de prevenção desenvolvidas 
para acompanhar a gravidez, o nascimento, a volta para casa, e a socialização muito precoce 
de bebês em creches, assistentes maternas (babás) ou em abrigos. Nem mesmo o trabalho de 
prevenção e a gestão de centenas de milhares de crianças todos os anos pela CMP10 e 
CMPP11; os CAMSP12 não são também citados. Sem mencionar os trabalhos em estruturas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3http://www.elysee.fr/president/root/bank_objects/Rapport-Bockel-_La_prevention_de_la_delinquance-des-jeunes.pdf	  
4 http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000073/0000.pdf	  
5 Inserm. Promotion de la santé mentale In : Santé des enfants et des adolescents Propositions pour la préserver 
Expertise opérationnelle 2ème édition, Paris, Inserm Ed. 2009, p. 143-151.	  
6 Centre d’analyse stratégique. La prévention précoce : entre acquis et controverses, quelles pistes pour l’action 
publique ? Note n°205 décembre 2010. Disponível no site: http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NA205-
Prevention_Precoce_20101222-5.pdf	  
7Relatório do Alto Comitê de Saúde Pública (Haut Comité de Santé Publique): "La santé en France" 1994: " A boa 
cobertura do território em serviços de proteção materno-infantil, a qualidade desses serviços, o impulso dado ao 
cuidado da mãe e do recém-nascido pelo programa de perinatalidade da década de 1970 - um dos únicos 
verdadeiros programas de saúde pública, que existiu na França – explicam o progresso alcançado no campo da 
assistência perinatal". 
8 Estudo sobre a proteção materna e infantil na França, relatório de síntese, IGAS, novembro de 2006: "A PMI é um 
dos atores que contribue para melhorar os indicadores de saúde. (...) Em geral, o ganho do PMI é a sua 
acessibilidade geográfica, financeira e cultural e sua açao de um acompanhamento global na interface da saúde e do 
social, do individual e do coletivo, do preventivo e do educativo, juntamente com um forte suporte social”.  
9 Relatório do defensor da infância em 2002 : " A PMI (proteção materno-infantil): um sistema de saúde eficaz, mas 
uma realidade desigual », (…) "a PMI é um ponto de apoio essencial para a prevenção e o acompanhamento de 
famílias ».  
10 Centro Médico-Psicológico. N. T. 
11 Centro Médico Psico- pedagógico. N. T. 
12 Centro de ação médico-social precoce. N. T. 
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estilo "Maison Verte" e os lugares de acolhimento pais-crianças ou o trabalho da RASED13 nas 
escolas. São ignoradas as referências às pesquisas francesas que demonstram a contribuição 
benéfica para a parentalidade, da orientação e dos cuidados precoces de pais em grande 
dificuldade social ou psicológica (experiência do CAMSP de Roubaix e da unidade de 
psiquiatria infantil do bairro 13ème de Paris, trabalhos e experiências de F. Dolto ou inspirados 
de suas propostas)14 15. Ainda citamos outros trabalhos que não são levados em 
consideração.1617 

Essa subestimação por organismos oficiais de experiências feitas na França há 40 anos, 
majoritariamente no serviço público, é uma desqualificação por omissão do existente, que não 
ousaria dizer seu nome. Deixa-se pensar falsamente que a prevenção psicológica, mais ou 
menos precoce, seria um campo aqui desinvestido pelos profissionais da prevenção, dos 
cuidados ou da educação. E que tudo teria que ser ainda construído. Trata-se de uma posição 
de ignorância dificilmente compatível com o argumento alegado de objetividade, de 
cientificidade e de interesse pela criança. A menos que isso não passe de uma mágica 
ideológica?  

Uma visão, tão parcial quanto tendenciosa, da realidade da prevenção em nosso país 
que não captura nem as dificuldades atuais das crianças e dos pais, da implementação de 
práticas de prevenção, nem os meios para resolvê-las.  

Para iniciar essa reflexão, é necessário recordar os fatos: nós temos uma rica 
experiência analisada de práticas e dos dispositivos de prevenção psicológica. Para trabalhar 
sobre as questões de prevenção precoce na França, não estamos começando do zero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Rede de ajuda especializada em alunos com dificuldades. N. T. 
14 Dumaret AC. Soins précoces et guidance parentale : le point de vue des familles. Dialogue, 2003, 4ème trimestre. 
15 Schauder C. La question de la prévention des troubles relationnels précoces chez F. Dolto in Neyrand G, Dugnat 
M, Revest G (dir.). Familles et petite enfance, Ramonville Saint Agne, ERES, 2006 (pp.161-175). 
16 Soulé M, Noël J. La prévention médico-psycho-sociale précoce Document P COPES, 1980. 
17 Dolto F. La cause des enfants, Robert Laffont, Pocket, 1985 et La difficulté de vivre, (1948-1980), Articles et 
conférences, t. IV, édition revue et présentée par Gérard Guillerault, Gallimard, 1995. 
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Ficha n° 2: Prevenção precoce: quais são os fundamentos científicos invocados? 

 

Ficha n° 2: 

 Prevenção precoce: quais são os fundamentos científicos 
invocados? 

 

Os tipos de conhecimento baseados em vários programas de promoção da saúde 
mental do outro lado do Atlântico são alimentados por uma abordagem positivista da ciência 
fundamentada a partir da neurobiologia, da ecologia do desenvolvimento ou da etiologia. Esse 
posicionamento não deixa espaço para outras abordagens da criança, ao debate social e a 
outros pontos de vista, mesmo divergentes, quanto ao significado da intervenção com famílias e 
crianças pequenas. Além das diferenças na orientação teórica, os pesquisadores, adotando 
esses ângulos de abordagem, têm a ambição de prever e alterar o curso da evolução do 
desenvolvimento humano a partir do conhecimento assim chamado universal das leis 
comportamentais desse mesmo desenvolvimento, e isso, em uma perspectiva de prevenção de 
riscos, desde a gravidez até a idade adulta. O objetivo comum dessas abordagens é a 
adaptação social dos indivíduos ao seu ambiente18, sem interrogações sobre a adaptação 
desse ao desenvolvimento da criança e aos laços familiares. O apelo para a norma, 
comportamental, social, cultural, torna-se regra. A parcela de liberdade e de criatividade 
individual torna-se algo que faz desvio da norma e, eventualmente, chega a incomodar.  

Além disso, os patrocinadores dos programas promoção da saúde mental, aqui 
questionados, afirmam se basear em pesquisas longitudinais, ou seja, que permitem, na opinião 
deles,  acompanhar a evolução do desenvolvimento das crianças desde a mais tenra infância 
até a idade adulta. Um desses pesquisadores, citado por uma nota do Centro de análise 
estratégica19 é Richard Tremblay, da Universidade de Montreal, cujo trabalho se concentra 
essencialmente na prevenção da delinqüência. 

Em um livro publicado na França em 2008, R. Tremblay afirma: "Vamos ver agressões 
relacionadas à posse de objetos entre duas crianças de nove meses engatinhando uma em 
direção a outra. Aos criminologistas que parecem ignorar totalmente como são os seres 
humanos antes da responsabilidade legal, eu gostaria de enfatizar que o roubo, ou seja, tomar 
o que pertence aos outros, geralmente começa antes do final do primeiro ano de vida (…)." 20. 
Os profissionais da infância, os pais, bem como os especialistas em psicologia do 
desenvolvimento não podem deixar de ficar confusos diante de tal interpretação do 
comportamento de bebês provindo de um professor universitário de psicologia. Isto levanta 
questões sobre a pertinência dos indicadores de observação e de análise que governam a 
realização de programas baseados em pesquisa de promoção da saúde mental, indicadores 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Parazelli	  M,	  Hébert	  J,	  Huot	  F	  et	  al.	  Les	  programmes	  de	  prévention	  précoce	  Fondements	  	  théoriques	  et	  pièges	  démocratiques,	  
Service	  social,	  Vol	  50,	  n°	  1,	  2003,	  81-‐121.	  Disponível	  em:	  http://www.svs.ulaval.ca/revueservicesocial/pdf/500104_Parazelli.pdf	  
19	  Centre	  d’analyse	  stratégique.	  La	  prévention	  précoce	   :	  entre	  acquis	  et	  controverses,	   	  quelles	  pistes	  pour	   l’action	  publique	  ?	  
Note	  n°205	  décembre	  2010.	  Disponivel	  em:http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NA205-‐Prevention_Precoce_20101222-‐5.pdf	   
20	  Tremblay	  R.	  Prévenir	  la	  violence	  dès	  la	  petite	  enfance.	  Paris,	  Ed.	  O.	  Jacob,	  2008.,	  p.98	  	  
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construídos a partir de uma grade de compreensão "adulto mórfica"  dos comportamentos das 
crianças pequenas. 

Além disso, a própria validade de estudos longitudinais, tais como aqueles que são 
supostos demonstrar a continuidade entre a agressão precoce e uma futura delinqüência é 
contestada por outros pesquisadores: "Não existem estudos longitudinais que permitam 
comparar uma criança a ela mesma ao longo de seu desenvolvimento e sob condições 
controladas, e ao mesmo tempo de compará-la a outras crianças das mesmas idades e de uma 
idade à outra. (...) Tal comparação seria superficial, arbitrária, contaminada pelo viés 
metodológicos e/ou ideológicos ”21.  

Assim, as ferramentas teóricas e as pesquisas que visam basear os programas de 
promoção da saúde mental com fé em dados comprovados, estão longe de ter a unanimidade 
sobre a sua validade científica nas comunidades científicas e profissionais.  

Estas bases "teóricas"  ignoram, de fato, os princípios éticos e epistemológicos que 
exigem a mobilização e enfrentamento do conjunto de saberes que compõem a comunidade de 
especialistas, em um dado momento, sobre uma questão determinada. Esta mobilização e este 
enfrentamento de todos saberes constituem um princípio fundador dos relatórios coletivos do 
INSERM. Começados, em 1993-1994, com Philippe Lazar sobre o caso do sangue 
contaminado, os relatórios coletivos do INSERM têm sido uma etapa progressista na 
construção dos dispositivos em saúde pública. Seu objetivo era de concluir a respeito de um 
conhecimento científico, em uma comunidade, sobre uma questão de saúde. Pode-se constatar 
como, especialmente no campo da saúde mental, este princípio ético também epistemológico 
dos relatórios de expertise coletivos não foi respeitado. O desvio das expertises coletivas para 
fins ideológicos e políticos constitui uma perversão e uma manipulação grave dos 
conhecimentos e dos especialistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Montagner H. Les variations dans les balances comportementales de l’enfant. Qu’en dit  la recherche ? Psycho 
média n° 20, mars-avril 2009, p. 63-65	  	  
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Ficha n° 3: Prevenção precoce: quais crianças hoje para qual sociedade do amanhã? 

 
Ficha n° 3:  

 
Prevenção precoce: quais crianças hoje para qual sociedade do 

amanhã? 
 
 
 Os métodos utilizados no quadro de programas de promoção da saúde mental visam o 
“desenvolvimento das competências sociais, emocionais, comportamentais, cognitivas”; a 
“formação às habilidades parentais, à orientação”; “ a aprendizagem das capacidades de auto-
regulação, auto-controle, comportamento pró-sociais" 22. Como se tornar um pai, ou se 
desenvolver como uma criança seria o fruto de um simples treino ou somente de uma 
aprendizagem de “competências”!...  

Trata-se, nas crianças mais jovens freqüentemente visadas pelos programas ditos de 
"prevenção precoce", de colocá-las desde a idade de 2 a 3 anos em um processo de 
aprendizagem precoce de condutas adaptativas.  A leitura da ficha n° 5 ilustra as limitações de 
tais mecanismos adaptativos superficiais. 

 Além disso, esses programas, mesmo quando eles são apresentados como se dirigindo 
a todas as crianças, visam muitas vezes na realidade, e quando não prioritariamente, as 
crianças consideradas "problema" (especialmente de agressão)23. Encontramos essa 
polarização sobre as questões de violência e problemas de comportamento nos programas 
citados pelo Inserm no capítulo de Promoção em saúde mental da expertise operacional sobre 
a Saúde das crianças e dos adolescentes de 200924. 

Assim, os programas propostos baseiam-se freqüentemente em uma abordagem 
preditiva da prevenção através de ferramentas de observação comportamental destinados a 
identificar candidatos a “futuros delinqüentes”. Esta identificação pode começar desde os 2 ou 3 
anos (ver nota 22).  

O amálgama entre dificuldades psicológicas na infância e a previsão de um futuro 
delinquente não se baseia nos dados científicos atuais e constitui uma verdadeira derrapagem 
ideológica. Além disso, é um perigo induzir nas crianças os comportamentos temidos, isto é, de 
fazer advir o que estaria previsto pelo simples fato de ter previsto, efeito altamente patogênico 
para as crianças e suas famílias. Em outras palavras, "a predição risca de colonizar o futuro”.25 
O Comitê consultivo nacional de Ética advertiu os poderes públicos, indicando que "Uma 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Programmes de prévention, chapitre 17 de l’expertise Inserm sur le trouble des conduites chez l’enfant et 
l’adolescent, Inserm, Paris 2005, p.305-326.	  
23 Ver : Programmes de promotion d’habiletés sociales, Centre de psychoéducation du Québec, 
http://webprof.uqam.ca/plan_des_cours/DID-209120E2004/Programmes%20Brindami%20et%20Fluppy.pdf 	  
24  Inserm. Promotion de la santé mentale In : Santé des enfants et des adolescents Propositions pour la préserver 
Expertise opérationnelle 2ème édition, Paris, Inserm Ed. 2009, p. 143-151.	  
25 Missonnier S. Devenir parent, naître humain. Paris, PUF, 2009.	  
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abordagem visando prever uma evolução de formas violentas de delinqüência a partir de 
transtornos precoces do comportamento não é pertinente dado o estado atual dos 
conhecimentos e deveria ser proibida (...) O desenvolvimento de uma reflexão sobre a diferença 
entre predição, acompanhamento e prevenção deve ser incentivado em todos os setores da 
sociedade "26. 

Em outro nível, podemos notar também que uma concepção muito particular dos 
objetivos da prevenção precoce surge a partir de um documento como a nota do Centro de 
análise estratégica27: são citados os objetivos "de desenvolvimento cognitivo (para garantir uma 
melhor integração social e econômica aos públicos vulneráveis)” ou “de promoção do 
desenvolvimento da criança (aquisição de capital social) no seio das famílias mais vulneráveis”. 

  
Essas duas formulações, portanto, enfatizam a noção de "capital social [e] econômico".  

Certamente, podemos compartilhar a preocupação de melhorar a situação social e econômica 
das muitas crianças, a fim de oferecer melhores condições de vida mais favoráveis ao seu 
desenvolvimento. Não saberíamos, porém, reduzir o objetivo de desenvolvimento da criança 
que se fixam as práticas de prevenção precoce neste aspecto específico de aquisição de capital 
social. Estes termos em si não se referem a uma “concepção utilitarista do homem que o reduz 
a um indivíduo concebido sobre o modelo de uma “microempresa", onde a educação bem como 
o cuidado teria por função melhorar as taxas de rentabilidade comportamental "28? 

 
Esses programas de "prevenção precoce em saúde mental" são atualmente 

questionados mesmo no seu sistema de produção em Quebec, porque "este tipo de prevenção 
seria algo como uma “programação”" dos indivíduos desde a infância, e chamados mais tarde 
ao longo da vida, para esta sociedade competitiva a qual os especialistas estão incitando-nos a 
nós preparar " 29. 

 
 Argumentamos, ao invés, que uma concepção preveniente e humanista da “prevenção 

psicológica pode ser pensada como qualquer ação que consiste em evitar danos ocasionados à 
dimensão humana na pessoa, considerando uma atenção à sua dignidade e apoiando a sua 
capacidade de renovar a sua confiança na sociedade".30 Por isso, a prevenção precoce, longe 
de uma perspectiva utilitarista ou economista, deve trazer respostas individualizadas, 
respeitosas das histórias e das escolhas de vida das famílias, abertas aos efeitos do encontro e 
da surpresa que deixam "lugar ao transbordamento, ao inesperado, ao "projeto de liberdade 
para a criança"31. Portanto, visando o desenvolvimento do pensamento e do emocional de cada 
criança para que ele possa inscrever livremente seus próprios desafios na sociedade de 
amanhã. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé. Avis n° 95 : Problèmes éthiques 
posés par des démarches de prédiction fondées sur la détection de troubles précoces du comportement chez l’enfant. 
Février 2007. Disponível em: http://www.pasde0deconduite.org/IMG/pdf/avis095_ccne.pdf	  
27	  Centre d’analyse stratégique. La prévention précoce : entre acquis et controverses, quelles pistes pour l’action 
publique ? Note n° 205 décembre 2010. Disponível em: http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NA205-
Prevention_Precoce_20101222-5.pdf	  
28 Gori R, Del Vogo MJ. Exilés de l’intime. Paris, Ed. Denoël, 2008.	  
29 Parazelli M. Les programmes positivistes de prévention précoce. Vers quel horizon politique ? In : Collectif « Pas 
de zéro de conduite pour les enfants de trois ans ». Les enfants au carré ? Une prévention qui tourne pas rond ! Actes 
du 3° colloque Pasde0deconduite, Paris - juin 2010. Toulouse, Ed. Erès, 2011.	  
30 Giampino S, Vidal C. Nos enfants sous haute surveillance. Paris, Ed. Albin Michel, 2009.	  
31 Lenoble E. Pour une clinique de la surprise. In Enfants turbulents : l’enfer est-il pavé de bonnes préventions ? Actes 
du 2° colloque Pasde0deconduite, Paris – novembre 2007. Toulouse, Ed. Erès, 2008. 
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Ficha n° 4: Prevenção Precoce: quais as questões econômicas e políticas? 
 

Ficha n° 4: 
 

Prevenção Precoce: quais questões econômicas e políticas? 
 
 

→ Questões econômicas 
 

Além do mercado de medicamentos psicotrópicos que supostamente beneficiam as 
crianças que são "seguidas preventivamente" e que exerce por esta razão uma forte pressão 
para legitimar a abordagem preditiva de prevenção, se desenvolve um segundo mercado: a 
comercialização de ferramentas como a aplicação de programas de reeducação 
comportamental sob o título de prevenção precoce. A saúde das crianças, entre os mais 
jovens, está se transformando em mercados do cuidado e da pós-educação.  

Sendo assim, sessões de 2 a 4 dias são oferecidas aos professores no Quebec para 
treiná-los a realizar sessões de condicionamento comportamental para as crianças: os kits de 
formação para programas conhecidos como "desenvolvimento de habilidades sociais e de 
regulação emocional" (por exemplo, os programas Brindami e Fluppy); o programa Brindami é 
vendido por 45 dólares canadenses e o programa Fluppy pré-escolar, por 190 dólares 
canadenses. Para o dia de treinamento (para crianças de 2-4 anos ou de 3-5 anos) é cobrado 
900 a 1250 dólares canadenses32.  

Assim de um lado da balança cresce, sob o titulo de prevenção precoce, um mercado 
lucrativo de ferramentas padronizadas de prevenção mecânica enquanto do outro lado da 
balança vemos uma política de restrição crescente dos fundos públicos destinados aos 
dispositivos de acompanhamento psicológico nas escolas, nos serviços de saúde escolar ou de 
proteção materna e infantil, nos centros médico-psicológicos, etc. Esta recomposição de 
dispositivos de assistência e de prevenção representa enormes problemas éticos e científicos 
para a grande maioria dos profissionais33 e das famílias34.  

 
 

→ Clima de segurança e controle social ao invés de prevenção 
 
 

As crianças são submetidas cada vez mais a uma super estimulação precoce nas 
sociedades do desempenho. Os responsáveis políticos criam condições para a agitação das 
crianças - por exemplo, medidas governamentais foram adotadas que reduz a qualidade do 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Disponível em: http://www.centrepsed.qc.ca/	  
33 Gori R, Cassin B, Laval C (dir.). L’Appel des appels Pour une insurrection des consciences. Paris : Mille et une 
nuits, 2009.	  
34 ACEPP. Une prise de position. In Collectif « Pasde0deconduite ». Pas de 0 de conduite pour les enfants de 3 ans ! 
Ouvrage collectif. Toulouse, Erès, 2006, p.93-97 et lire les témoignages de parents. pp. 71, 82, 90-91. 
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acolhimento em creches, correndo o risco de deixar os bebês cada vez mais agitados - e estes 
mesmos responsáveis de decisão, ao mesmo tempo encorajam a despistagem desta 
turbulência indevidamente equiparada ao início da delinquência para em seguida "corrigir"  
essas crianças com ajuda do jugo farmacêutico ou do reeducativo. Em outras palavras, os 
responsáveis de decisão que decretam qualquer licença para comerciantes de excitantes e o 
cassetete para os excitados!35 

 
Mais geralmente, o discurso oficial e ação pública dão, há vários anos, foco na exclusiva 

responsabilidade dos indivíduos e das famílias, quanto às suas próprias dificuldades, isentando-
se de qualquer responsabilidade social e política no surgimento destas dificuldades. Trata-se de 
um discurso securitário particularmente reducionista que se aproveita de todas as esferas da 
vida social para reduzir, sempre que possível qualquer expressão de crise a uma forma de 
delinquência nas relações sociais.  

 
Em 2006, houve, na França, uma tentativa de inscrever na lei a despistagem desde os 3 

anos de crianças agitadas, sob o pretexto de prevenir a delinquência; o movimento "Pasde0de 
conduite" se opôs com sucesso36. A abordagem coercitiva persiste ainda, em um discurso do 
presidente da República francesa, que identificou em 2009 a instabilidade material e emocional  
na qual alguns pais em dificuldade se debatem, em uma imagem supostamente inquietante das 
populações "nômades" que seria preciso despistar. A mesma lógica prevalece quando o nosso 
parlamento vota a suspensão de bolsas-famílias para pais de crianças absenteístas escolares. 
Acrescenta-se ainda a quebra de sigilo profissional previsto na lei de prevenção da 
delinqüência, incentivando os profissionais de saúde ou da ação social a informar ao prefeito 
das dificuldades sociais ou educacionais nas famílias. Sem mencionar, em novembro de 2010, 
o relatório do Secretário de Estado da Justiça, J. M. Bockel, sobre a prevenção da delinqüência 
de jovens37 onde ressurge a idéia "do estabelecimento de uma identificação precoce de 
crianças em sofrimento" desde os 2-3 anos de idade, proposta já emitida em 2006, pelo Ministro 
da Segurança Pública38.  Podemos ler também uma proposta de uma "nova economia de 
sanção parental". Finalmente, o deputado J. A. Benisti convida no início de 2011, em um 
relatório39 apresentado ao primeiro-ministro, a "fazer da política de prevenção da delinqüência 
um encontro de todas as outras políticas: sociais, da cidade, judiciais, de proteção à criança, da 
escola". 

 
A inversão consiste ainda e sempre a colocar as crianças ou os pais em situação de 

fragilidade como um perigo para a sociedade. Estas medidas revelam uma vontade de atribuir 
aos profissionais da infância e da família, da saúde, da ação social e da educação, uma missão 
de despistagem precoce e um controle que distorce a prática e a ética de suas profissões. A 
confusão é grande entre cuidado, prevenção e controle das famílias, infantilização, culpa e 
padrões sociais. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Entrevista de Philippe Meirieu no  filme de M. Julienne et C. Muel. Enfants, graines de délinquants ? Production 
France 5 / Cinétévé, 2008. 
36 Collectif « Pasde0deconduite ». Pas de 0 de conduite pour les enfants de 3 ans ! Ouvrage collectif. Toulouse, Erès, 
2006, 240p et Collectif « Pasde0deconduite ». Prévention, dépistage des troubles du comportement chez l’enfant ? 
Actes du colloque Pasde0deconduite du 17/6/2006, Société française de santé publique, Collection Santé & Société 
n°11, novembre 2006. Disponível em: http://www.pasde0deconduite.org/IMG/pdf/actes_colloque_pasde0deconduite_ 
17062006.pdf 
37http://www.elysee.fr/president/root/bank_objects/Rapport-Bockel-_La_prevention_de_la_delinquance-des jeunes.pdf 
38 Ministre de l’Intérieur : equivalente a um ministério de segurança pública, de defesa e de assuntos ligados à 
imigração. N.T. 
39 http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000073/0000.pdf 
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Ficha n° 5: A prevenção precoce em programas: confusão de gênero entre condicionamento e educação? 
 
 

Ficha n°5: 
 

A prevenção precoce em programas: confusão de gênero entre 
condicionamento e educação? 

 
 

As ferramentas oferecidas nos programas de promoção da saúde mental, nas creches 
ou nas escolas, têm muitos pontos em comum com alguns ensinamentos de educação cívica ou 
moral, e com o "bom conselho" 40 41 42.  Assim, a apresentação do programa Amigos do Zippy 
afirma: "Os amigos de Zippy não diz às crianças o que fazer. Ele não diz "esta solução é boa, 
esta solução é ruim". No entanto, este programa oferece exercícios onde os pais são na 
realidade incentivados a passar mensagens às crianças, como: "Foi bom ele ter expressado 
seus sentimentos negativos, mas não é bom não ser respeitoso. Por exemplo, "Eu não gosto de 
Marie porque ela não joga comigo” é aceitável, enquanto que " Marie é burra porque ela não 
joga comigo " não é aceitável." - ver nota 2.  

 
Ora, a moral e o conselho são certamente parte das necessidades do desenvolvimento 

social e da educação das crianças, mas não constituem uma reposta ou um cuidado para as 
crianças em real dificuldade psíquica. Por quê?  

 
Porque um problema deste tipo se inscreve num contexto único para cada criança. Por 

exemplo, pode haver conflitos entre o que uma criança quer ser e o que ela pode ser, em um 
dado momento de sua existência. Pode tratar-se também do modo de como a criança está 
inscrita na história da família e de como foi desejada por seus pais. O que levou a esse desejo? 
Quais relações liga a criança aos seus pais e aqueles à sua volta? Quais são as condições de 
vida que a criança deve confrontar? 

 
Sob a proteção do conceito ambíguo de psico-educação, os programas aquisição de 

comportamentos adaptativos, chamados de "promoção de habilidades sociais e de regulação 
emocional", são oferecidos precocemente entre 2 e 4 anos de idade (ver programa Brindami - 
nota 1). Tal psico-educação precoce é então consagrada ao fracasso, tanto na sua ambição de 
prevenção educativa como na de prevenção psicológica. Na realidade, esses programas 
produzem uma intrusão adaptativa precoce que não ajuda a desenvolver as capacidades da 
criança para uma compreensão dos limites e do significado de frustração. Se os métodos de 
condicionamento podem parecer eficazes em um primeiro tempo, eles não incitam a criança a 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Questionnaire d’habiletés sociales et de régulation des émotions (version EDEN). In Plan de formation du 
Programme de développement des habiletés sociales et des habiletés de régulation des émotions pour les enfants de 
2-3 ans (Brindami). Projet d’implantation en France des Programmes de promotion d’habiletés sociales, Centre de 
psychoéducation du Québec. Cf.http://webprof.uqam.ca/plan_des_cours /DID-2091-20-E2004/Programmes%20 
Brindami%20et%20Fluppy.pdf 
41 Os amigos de Zippy para aumentar as habilidades de adaptação das crianças pequenas, Ver: 
http://www.zippy.uqam.ca/description.php. Um projeto experimental PROMAT conduzido pelo laboratório de pesquisa 
do Serviço Público de Saúde da Maison Blanche que visa adaptar ao contexto francês o programa Os amigos de 
Zippy. 
42  Questionario « Apprendre à mieux vivre ensemble, à l’initiative de l’Inspection académique et de l’IUFM du Puy-de 
Dôme ». Disponível em: http://www.acclermont.fr/ia63/etabecol/amve/AMVEProfessionnel.pdf 
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ter um olhar reflexivo sobre a sua situação e não ajudam a movimentar seus pensamentos. Eles 
proporcionam às crianças em real sofrimento psíquico apenas alguns ajustes comportamentais 
superficiais. No entanto, eles deixam em espera no seu psiquismo bombas-relógio, prontas para 
explodir quando eles terão de enfrentar situações de conflito que transbordarão os mecanismos 
adaptativos superficiais aos quais eles foram treinados. Estamos longe, com estes programas 
de aquisição de comportamentos adaptativos, de um acompanhamento de crianças pequenas 
numa socialização que requer respeito do desenvolvimento psíquico de cada um e um 
ajustamento compreensivo durante os tempos de "crises" que, inevitavelmente, existe nesse 
desenvolvimento. A alternativa é, por conseguinte, claramente posta entre os procedimentos de 
condicionamento reduzidos à instalação de um "radar comportamental" ou uma perspectiva de 
educação destinada à "internalização pela criança do processo de limitação"43. 

 
Sob o pretexto de "promoção da saúde mental", tenta-se então colocar no lugar da 

prevenção psicológica, sessões de moralidade "de aparência" ao risco de deixar as crianças 
que tem mais necessidade sem ajuda. Esta confusão de critérios heterogêneos - sociais, 
médicos, bem como morais - tem sido repetidamente vista pelos profissionais da prevenção44.  

 
Ao mesmo tempo, as redes de aconselhamento psicológico nas escolas (RASED) são 

desmontadas, os centros médico-psicológicos (CMP) são cada vez mais dilapidados, a saúde 
escolar é deserdada e o primeiro grau sempre privado de assistentes sociais. A proteção 
materno-infantil (PMI) passa por grandes dificuldades em muitos departamentos e as redes de 
escuta, de assistência e de apoio à família (REAAP), que foram baseadas no voluntariado e na 
troca entre pais são requisitadas a aplicar os métodos de formação e de treinamento, de 
avaliação e de controle da paternidade. 

 
Os programas de “prevenção em saúde mental” não viriam substituir uma ilusória “psico-

educação” generalizada à prevenção e aos cuidados psicológicos de que precisam as crianças 
que são as que estão em maior sofrimento?  

 
Assistimos ao mesmo tempo a promoção de ferramentas para os pais ou professores 

para "localizar" as dificuldades psicológicas das crianças, ao mesmo tempo em que os 
profissionais de saúde, formados em prevenção, despistagem e assistência, são descartados. 

 
Assim, o uso de escalas de avaliação do comportamento das crianças pelos professores 

foi proposto em relatórios de saúde nas escolas para crianças de 3-4 anos. Essas escalas, 
incluindo a pertinência do diagnóstico dos itens são questionáveis – trata-se de simples sinais 
analisados fora de contexto- e não tem como objetivo identificar problemas, mas analisar 
quantitativamente cada item e, em seguida, avaliar de forma mecânica, mesmo arbitrária, o 
grau de dificuldade suposto da criança, traduzindo em uma medida quantificada. Este tipo de 
ferramenta corre o risco de congelar o olhar do professor sobre a criança, por causa da ilusão 
da medição "científica" ligada a esta forma de identificação. A criança pode finalmente ficar 
ainda mais presa em seus "sintomas", correndo o risco de produzir profecias sociais auto-
realizáveis.  

 
O parecer do Comitê Consultivo Nacional de Ética em relação ao relatório do INSERM 

sobre "o transtorno de condutas em crianças", confirmou esta análise: “A redução de uma 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 Delion, P. Tout ne se joue pas avant trois ans. Chapitre Questions d’autorité. Paris, Albin Michel, 2008.pp 161-179. 
44 Pas de 0 de conduite pour les enfants de 3 ans ! Ouvrage collectif. Toulouse, Erès. 2006.	  
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pessoa a parâmetros fragmentários comporta sempre um risco de uma interpretação arbitrária e 
à exclusão" 45, produzindo com o tempo a verdadeiras "Lógicas de exclusão" 46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé. Avis n° 95 : Problèmes éthiques 
posés par des démarches de prédiction fondées sur la détection de troubles précoces du comportement chez l’enfant. 
Fevereiro, 2007. Disponível em: http://www.pasde0deconduite.org/IMG/pdf/avis095_ccne.pdf 
46 Elias N, Scotson, JL. Logiques de l’exclusion (1965). Paris : Fayard, 1997. 
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Ficha n° 6: Prevenção Precoce: universal ou dirigida a populações vulneráveis? 
 
 

Fiche n°6: 
 

Prevenção Precoce: universal ou dirigida a populações vulneráveis? 
 
 
 

A apresentação de programas de prevenção precoce opõe-se, frequentemente, apesar 
de algumas precauções oratórias, uma prevenção chamada universal, voltada para todas as 
famílias, mas designada como cara e incerta quanto a seus efeitos, para uma prevenção focada 
nas populações vulneráveis em termos de critérios psicossociais onde as dificuldades sociais 
prevalecem na maioria dos casos. Esta prevenção precoce focada, permitindo concentrar meios 
de intervenção médicos-psicossociais nas famílias economicamente desfavorecidas, teria feito 
prova de sua eficácia, de acordo com os estudos anglo-saxões.  

 
De modo geral, a nossa experiência francesa (em PMI, em psiquiatria infantil, em 

puericultura e em ações em parentalidade, em particular) mostra que, longe desta clivagem, a 
prevenção na criança pequena e de sua família se situa em dois eixos de intervenção, em que 
um não deve pode ser sacrificado no lugar do outro: a prevenção generalizada para todos 
combinada a uma abordagem de prevenção definida em função da exposição a certos riscos ou 
dificuldades47. Não se trata de recusar globalmente a utilidade de abordagens que fazem uso de 
medidas de prevenção focadas frente a uma dificuldade particular para o desenvolvimento 
psíquico de uma criança. 

 
Mas, o próprio conceito de "vulnerabilidade" merece ser discutido: ele é amplamente 

utilizado no campo da saúde da família, sugerindo que algumas populações de famílias são 
inerentemente vulneráveis a nível psicológico, muitas vezes baseados em critérios sociais 
desfavoráveis. A prática mostra, no entanto, que ninguém pode ser reduzido à vulnerabilidade 
de um momento, muito menos aos fatores de risco que lhes afetam, e os estudos confirmam 
que os períodos ou situações de vulnerabilidade - a gravidez e os primeiros meses após o 
nascimento são um exemplo – afetam por definição pessoas de todas as categorias sociais48. A 
pertinência relativa do conceito de "vulnerabilidade" no campo de prevenção bem como a 
precaução quanto aos possíveis efeitos da estigmatização incitam a utilizar as noções de 
períodos ou situações de vulnerabilidade do que de pessoas ou grupos vulneráveis. Exceto 
para recriar novas "classes perigosas" a fim de melhor governar, pelo medo, os indivíduos e as 
populações. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 Bellas-Cabane C, Suesser P. Prévention et petite enfance. In Traité de prévention (F. Bourdillon dir.) Paris, 
Flammarion Médecine-sciences, 2009, 269-278. 
48 «No estudo conduzido pela Unidade 502 do INSERM, uma comparação, a partir dos Comitês de Saúde Pública 
(CSP), de dados de ministérios fiscais com os da população em geral (dados do recenseamento da população pelo 
INSEE em 1999 para os mesmos estados) mostra que, neste estudo a porcentagem de mães com um cargo de 
chefia, implicadas na morte dos seus filhos, não difere significativamente do que se esperaria tendo em conta a 
distribuição des CSP na população geral.” Extraído de: Vers le plan national Violence et Santé – Rapport général – Dr 
Anne Tursz – Mai 2005 – Ministère de la santé et des solidarités, pp.28-29. Ver tambem : Anne Tursz et Pascale 
Gerbouin-Rérolle. Enfants maltraités. Les chiffres et leur base juridique en France. Ed. Lavoisier, 2008. 
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A política de prevenção adere à política global, ou seja, na maneira como uma cultura se 

preocupa com o cuidado, o problema do outro e de si mesmo... Ela precisa considerar a parte 
vulnerável da humanidade no homem, que esta tornada vulnerável por um laço social e uma 
condição salarial que após três décadas corroem as proteções sociais e promovem um 
desemprego de massa ao benefício exclusivo do mercado. 

 
Finalmente, devemos evitar decretar que as práticas de prevenção precoce devem 

beneficiar prioritariamente, se não exclusivamente os públicos vulneráveis. Isto resultaria em 
um efeito de uma focalização exagerada para as famílias cujo risco bem conhecido seria de 
reforçar a sua desconfiança e as incentivaria a se afugentar dos dispositivos e instituições 
responsáveis da prevenção, do cuidado e do apoio social. Por outro lado, haveria o risco de 
subestimar as situações de sofrimento psíquico afetando as crianças e as famílias não 
rotuladas como vulneráveis e de não puder fornecer-lhes os cuidados necessários para lhes 
aliviar49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49	  Malandrin MH, Schauder C., Une psychanalyste dans la cité. L’aventure de la Maison verte, Paris, Gallimard 2009, 
pp.11-105 
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Ficha n° 7: A entrevista pré-natal precoce: uma boa idéia desviada em  prevenção intrusiva? 
 
 

Ficha n°7: 
 

A entrevista pré-natal precoce: uma boa idéia desviada em prevenção 
intrusiva? 

 
 

 
O plano perinatalidade 2005-2007 previu estabelecer uma entrevista pré-natal precoce 

no quarto mês de gravidez. A idéia é oferecer uma oportunidade a todas as mulheres grávidas 
ou aos casais que desejarem abordar no início da gravidez os seus questionamentos sobre a 
futura criança, em um encontro atencioso com um profissional. Isto, para ajudar a prevenir 
algumas dificuldades de relacionamento, promover o estabelecimento do futuro laço mãe-bebê 
e prevenir a ocorrência de transtornos do desenvolvimento. Esta entrevista foi originalmente 
concebida como um tempo de troca sob o selo da disponibilidade, uma oportunidade aberta 
para expressar perguntas, dúvidas, para promover um diálogo singular baseada em uma escuta  
atenta às necessidades expressas ou identificadas 50. 

 
A circular de 2005 sobre as colaborações médico-psicológicas emitia nesta direção 

lembretes úteis em “acordo geral [...] quanto ao pouco de interesse à medida de fatores de risco 
sobre a segurança emocional das futuras mães, ou seja, a sua intimidade. Sua manipulação 
pode levar a estigmatização das pessoas de forma negativa e aumentar o seu sentimento de 
desvalorização". 51  

 
Mas as recomendações da Alta Autoridade de Saúde (HAS-francesa)52, publicadas 

poucos meses depois, são contrárias à essa abordagem. O HAS propõe avaliar a partir de 4 
meses de gravidez "o aperfeiçoamento dos conhecimentos e das práticas parentais",  as 
recomendações prevêem também um resumo escrito da entrevista pré-natal, mencionando "as 
competências parentais à desenvolver",  para encaminhar a outros profissionais de preparação 
ao nascimento...devem proceder a "avaliações sucessivas da situação em cada fase de 
preparação." Trata-se também de melhorar as “habilidades educativas parentais"... Como se 
tornar um pai fosse fruto de um treinamento! ... 

 
As ferramentas desenvolvidas para essa finalidade procedem, em realidade, um controle 

ilusório sobre o tornar-se pai e de um contrassenso total sobre o que constitui os laços de 
parentesco e filiação em toda sociedade humana. Grilas de entrevistas puderam então ser 
propostas, visando classificar as respostas dos futuros pais a um catálogo de questões 
específicas em três categorias: pontos fortes, vulnerabilidades, riscos. Por exemplo, um 
profissional pode qualificar um critério intitulado "capacidade parental auto-estimada” de 
“confiante” e classificá-la como uma" força", ou mesmo de “dúvida de suas capacidades 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50	  Dugnat M. Entretien prénatal précoce Une contribution à la prévention prévenante en période périnatale. In Traité 
de prévention (F. Bourdillon dir.) Paris, Flammarion Médecine-sciences, 2009, 280-284.	  
51Circulaire DHOS/DGS/O2/6C/2005/300 du 4 juillet 2005 relative à la promotion de la collaboration 
médicopsychologique en périnatalité.	  
52	  Alta Autoridade de saúde. Recomendações para a prática clínica. Preparação para o nascimento e à parentalidade 
(PNP), novembro de 2005. Disponível em: http://www.hassante.fr/portail/jcms/c_272500/preparation-a-la-naissance-
et-a-la-parentalite).	  
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parentais” e considerá-lo como uma" vulnerabilidade "ou ainda "se vê como um mau pai 
atualmente ou potencialmente" e lhe classificar como um "risco" ... 
 

Aqui, a fala complexa e subjetiva da mulher grávida dá origem a uma representação 
objetivante truncada. Tais práticas correm risco de uma classificação de maneira muito 
arbitrária dos discursos, mesmo das pessoas (!)5354  e, referindo-se a um modelo de "boa 
parentalidade operatória", podem ser muito desestabilizadoras neste tempo de gravidez, 
marcado por "uma plasticidade significativa das representações mentais", enquanto que 
especificamente “a gravidez inaugura a experiência de um encontro íntimo consigo mesmo"55. A 
gravidez é um momento de alterações psicológicas necessárias tanto para a mãe como à 
criança, onde é necessário saber acompanhar e respeitar. A intervenção precoce questiona 
também o tempo da prevenção, o tempo dos profissionais que não são necessariamente o das 
mulheres, enquanto que criança real ainda está tomando forma em sua psique. 56 

 
Entre uma forma de se colocar as normas padronizadas e a idéia original de uma 

entrevista pré-natal construída em aliança e em delicadeza entre famílias e profissionais, nós 
medimos o desafio que as práticas de prevenção precoce confrontam-nos: proteger-nos contra 
uma intrusão preventiva potencialmente feroz e nos agarrar solidamente a uma atenção 
preventiva sutilmente precoce.   

 
Este tomar cuidado e “fazer atenção” combinados podem nos ajudar a desenhar os 

contornos de uma prevenção precoce preveniente, que deixa lugar ao inesperado e ao 
encontro. Pois, o cuidado é primeira e etimologicamente uma preocupação antes de ser um 
controle normativo social. Caso contrário, tende a produzir patologias que pretendemos evitar.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53	  Schauder C. Vers une nouvelle police des familles ? (Tribune) ADSP (Actualité et dossier en santé publique) - 
2007- 2008, 61/625, pp.87-88	  
54	  Dugnat M, Douzon M. « Pas de 0 de conduite pour les femmes enceintes et les fœtus de 3 mois : pour un entretien 
prénatal précoce "prévenant" », Revue Spirale (ERES), n° 41, 2007. Disponivel em: 
http://www.cairn.info/article.php?ID. 	  
55	  Golse B. Les destins du développement chez l’enfant. Toulouse, Erès, 2010	  
56	  Naître... et ensuite ? Textes principaux de Françoise Dolto, Dominique Girodet, Etienne Herbinet, Léon Kreisler, 
Michel Odent, Danièle Rapoport, Pierre Straus et Bernard This. Les Cahiers du nouveau-né, 1-2, Stock, 1978	  
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Ficha n° 8: As propostas do Pasde0deconduite para desenvolver políticas e práticas de prevenção precoce 
preveniente 
 

Ficha n° 8: 
 

 As propostas do Pasde0deconduite para desenvolver políticas e 
práticas de prevenção precoce preveniente 

 
 

Pensar uma política de prevenção precoce preveniente supõe reconhecer a 
singularidade e a liberdade de desenvolvimento de cada criança, e as dos processos de 
parentalidade. A partir daí, as práticas de prevenção psicológica individualizada deveriam irrigar 
todos os dispositivos, instituições ou organizações que trabalham com crianças, de acordo com 
o conceito de prevenção enraizado em três registros: "a prevenção através do 
acompanhamento da vida cotidiana, do apoio frente aos acontecimentos da vida ordinária e da 
assistência psicológica nos acidentes da vida" 57.  

 
Podemos citar algumas pistas de propostas que interessam diversas áreas das políticas 

da infância. 
 
 
1 - Promover condições favoráveis de acolhimento, de acompanhamento e de educação 
para as crianças e seus pais 
 
 
- condições favoráveis de acolhimento e de apoio personalizado da gravidez, do parto e nos 
primeiros dias após o nascimento na maternidade 58; 
 
- qualidade nos modos de acolhimento da pequena infância com base em princípios e nas  
práticas que "favorecem uma consideração da criança e da sua família em uma relação 
individualizada" 59; 
 
- desenvolvimento de espaço de acolhimento pais-crianças e de “maisons vertes”; 
 
- formação de profissionais de saúde e da primeira infância, integrando o trabalho 
interdisciplinar e diversos serviços e em relação com a pesquisa; sensibilização em relação à 
criança a partir das idéias de D. Winnicott e F. Dolto, "relativa ao desenvolvimento do bebê e da 
articulação somato-psíquica desde o final da gravidez e no nascimento",60 e em um projeto de 
co-educação entre pais e profissionais; 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57	  Giampino S, Vidal C. Nos enfants sous haute surveillance. Paris, Ed. Albin Michel, 2009.	  
58 Ver a nota da Association Spirale. In : Cahiers de doléances des Etats générEux pour l’enfance (mai 2010), p.23, 
Disponivel em :https://docs.google.com/fileview?id=0Bxw5cCck6v7jYjY3ZDgxMDctOTEwNy0 0MjRlLTljZW 
YtM2Y2ZWIxNjU0MjUz&hl=fr	  
59 Ver a reclamação do « Pas de bébés à la consigne ». In : Cahiers de doléances des Etats générEux pour l’enfance 
(mai 2010), p.31.	  
60 Ver a nota da « La Cause des bébés ». In : Cahiers de doléances des Etats générEux pour l’enfance (mai 2010), p. 
30.	  
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- concepção e criação de uma escola maternal que é "imune a injunções de rapidez, de 
eficiência, de rentabilidade e de conformidade" 61 e que protege as crianças da pressão das 
aprendizagens escolares e da avaliação dos desempenhos; 
 
- atribuição à escola de possibilidades e recursos pedagógicos, organizacionais, na formação 
de professores e em números de turmas para que ela considere as dificuldades e as 
potencialidades de todas as crianças; 
 
- promoção de práticas do tipo "workshops de filosofia" na escola62; intercâmbio de saberes e 
participação dos pais; 
 
- colocar à disposição bens culturais em todos os lugares freqüentados por crianças que "abram 
os seus desejos, seus apetites de ser e tornar-se, sua criatividade respeitando a sua condição 
de criança e seu direito de viver sua infância" 63. 
 
 - desenvolvimento de lugares e de coletivos onde as crianças possam aprender a compartilhar 
as experiências do mundo em comum, primeiramente os lugares de cultura, de 
desenvolvimento de capacidades corporais e do jogo. 
 
 
2 – Apoiar os serviços públicos de saúde coletiva da infância 
 
 
- desenvolvimento de serviços de saúde escolar e de serviços sociais escolares dignos desse 
nome desde o jardim de infância, e revitalização massiva das RASED; 
 
- desenvolvimento de serviços de cuidados preventivos e curativos para as crianças e as 
famílias, nas áreas somática e psíquica, acessíveis financeira e geograficamente a todos: 
serviços de proteção materno-infantil e planejamento familiar, maternidades e serviços de 
pediatria e de psiquiatria infantil hospitalares, centros médico-psicológico infanto-juvenil 
(seguindo especialmente a política do setor em termos de psiquiatria infantil64). 
 
 
3 – Basear-se na Convenção internacional dos direitos da Criança 
 
- uma proteção social garantida para todas as famílias; 
 
- melhoria das condições de vida e moradia das crianças que vivem em situação de 
precariedade ou pobreza 65; 
 
- garantia do direito de viver em segurança e em família, qualquer que seja o estatuto 
administrativo de pais 66; 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61Ver a nota da ANAPSY-pe. In : Cahiers de doléances des Etats générEux pour l’enfance (mai 2010), p.183 
62	  Millon I. Les ateliers philo à l’école. In : Collectif « Pas de zéro de conduite pour les enfants de trois ans ». Les 
enfants au carré ? Une prévention qui tourne pas rond ! Actes du 3° colloque Pasde0deconduite, Paris - juin 2010. 
Toulouse, Ed. Erès 2011. 	  
63 Ver nota do Appel des appels. In : Cahiers de doléances des Etats générEux pour l’enfance (mai 2010), p.186.	  
64 Ver nota da WAIMH francophone. In : Cahiers de doléances des Etats générEux pour l’enfance (mai 2010), p.124.	  
65 Ver nota do  ATD-Quart-Monde. In : Cahiers de doléances des Etats générEux pour l’enfance (mai 2010), p.50.	  
66 Ver nota do RESF. In : Cahiers de doléances des Etats générEux pour l’enfance (mai 2010), p.42.	  
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- manutenção da Instituição de defesa da criança67.  
 

Essas diretrizes delineiam os contornos das políticas e das práticas de prevenção 
prevenientes e humanizadoras. Pasde0deconduite trabalha neste senso para dar visibilidade às 
práticas de prevenção prevenientes existentes.  

 
Estas propostas em favor de uma política de prevenção precoce atenciosa intencionam 

suscitar um amplo debate público e medidas resultantes que possam se inscrever numa 
perspectiva de uma lei para uma verdadeira política da infância.  
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