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A construção do diagnóstico ético – a ampliação do sensível 

Kwame Yonatan  
 
 
A conversa que realizaremos terá como temática a construção de uma ética na 
prática diagnóstica dentro do campo da educação. Diagnosticar é oferecer aos 
signos desconexos uma coesão, a ressignificação de uma forma de vida. Deste 
modo, o reconhecimento do impasse psíquico se modificará de acordo com a 
forma que o percebemos, consequentemente, isso terá efeitos na maneira como 
o tratamos. No campo da Saúde Mental Coletiva a prática diagnóstica ora tem 
se pautado demasiadamente, ou unicamente, no DSM (sigla em inglês para 
Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais). O DSM é um 
manual auxiliar de diagnóstico que veio para tentar classificar e categorizar todas 
as doenças mentais existentes. O DSM acabou por forjar e organizar o 
reconhecimento, nos mais diversos âmbitos (mídia, judiciário, educação, saúde, 
etc), sobre qual o sofrimento psíquico seria considerado real, ou não, e, 
principalmente, qual é a explicação e tratamento para os chamados transtornos 
mentais. Assim, a narrativa do sujeito sobre o seu sofrimento psíquico passou a 
ter menos importância dentro da prática diagnóstica (e da clínica como um todo). 
Nesse sentido pretendemos reposicionar a prática diagnóstica no campo da 
educação. É preciso mais que olhos para enxergar, é preciso também mobilidade 
no olhar, deste modo, pensamos que o diagnóstico possa funcionar como uma 
moldura de uma pintura, algo que pode ser provisório, devendo ressaltar a obra 
de arte e não apagá-la. 
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