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ETNOGRAFIA EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO: 
CONTRIBUIÇÕES PARA A COMPREENSÃO DOS DESAFIOS POSTOS À 

SAÚDE MENTAL E À FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS. 
 

 
RESUMO: 
 
Neste artigo parte-se de experiências de extensão em hospital psiquiátrico e 
exploram-se as contribuições das Ciências Sociais para a formação de 
profissionais de saúde e análise crítica da reforma psiquiátrica. As vivências 
foram tomadas como objeto de estudo na pesquisa “Rede de atenção 
psicossocial: espaços de construção de atenção integral e humanizada e 
formação profissional”, aprovada por Comitê de Ética. O hospital em questão é 
filantrópico, possui 120 leitos conveniados ao Sistema Único de Saúde e se 
situa em município mineiro de médio porte. As fontes do estudo são registros 
de campo elaborados, desde outubro de 2014, por vinte alunos dos cursos de 
Enfermagem, Psicologia e Terapia Ocupacional. A etnografia e a apropriação 
dos referenciais das Ciências Sociais tem contribuído sobremaneira para a 
descrição densa do cotidiano institucional e sua problematização e 
oportunizado ricos aprendizados no campo da Saúde Mental. Os registros 
evidenciam que a extensão propicia encontros singulares entre sujeitos, 
primordiais para a vivência da alteridade, acolhimento do outro em seu 
sofrimento e luta contra a despersonalização e medicalização da vida. 
 
Palavras-Chave: Direitos Humanos; Etnografia; Saúde Mental.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Há de se estar muito vivo e em contato com aquilo que – no outro – 
nos desestabiliza e interroga. Há de se manter aberto a todas as 
perguntas. [...] há de se poder sonhar amanhã, às oito horas da 
manhã, que faremos diferente, uma possibilidade, uma aposta em 
aberto. (CAMPOS e CAMPOS, 2006, p. 686.). 

 

O presente artigo foi elaborado a partir das experiências e reflexões 

oportunizadas pelos projetos de extensão1 e de pesquisa2 desenvolvidos em 

instituição psiquiátrica de município mineiro de médio porte que é referência 

macrorregional em saúde para cerca de vinte e sete cidades.  

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) municipal conta com 

instituições de diferentes níveis de serviço: unidades de atenção básica, 

                                                           
1 “(Inter) Faces da (Inter) Ação: visões e práticas em saúde mental” e “(Con) Viver com Arte: espaços de 
co-construção de sujeitos na Saúde Mental”, ambos registrados na Pró-Reitoria de Extensão Universitária 
da UFTM.  
2 “Rede de atenção psicossocial: espaços de construção de atenção integral e humanizada e formação 
profissional”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa.   
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centros do nível secundário – CAPS –AD (Centro de Apoio Psicossocial para 

Alcoolistas e Dependentes Químicos), dois CAPS Adulto (um mantido pelo 

governo municipal e outro por instituição filantrópica), urgências psiquiátricas 

atendidas nas duas Unidades de Prontoatendimento, Consultório na Rua, 

Serviço de Residências Terapêuticas (cinco residências – três municipais e 

duas filantrópicas) e o hospital psiquiátrico foco do estudo.   

A diversidade de instituições responde às demandas pela 

reorganização da atenção em saúde mental oriundas de intenso debate e 

prática daqueles engajados no Movimento pela Reforma Psiquiátrica (MRP). 

Nascido no contexto do Movimento da Reforma Sanitária (MRS) e luta pela 

construção do Sistema Único de Saúde (SUS), o MRP agregou as 

especificidades da saúde mental e da experiência italiana na luta 

antimanicomial e foi capitaneado pelo Movimento dos Trabalhadores em Saúde 

Mental. (ANDREOLI, 2007; DELGADO et al., 2007).  

Ambos movimentos, o MRS e o MRP, teceram críticas profundas à 

centralidade das instituições hospitalares na organização da atenção à saúde e 

no cuidado medicalizado, tecnificado e médico-centrado. O agravante 

levantado pelo MRP era o isolamento/asilamento das pessoas com transtornos 

mentais que, imersos em instituições totais, passavam por intenso processo de 

despersonalização e negação de suas singularidades. (GOFFMAN, 2005; 

FOUCAULT, 2013).  

Assim, a bandeira de luta pelos direitos humanos, pela garantia do 

convívio social e pela promoção da saúde mental representa uma ruptura 

profunda com o “paradigma psiquiátrico hegemônico – no qual a doença era 

compreendida como objeto da intervenção – buscando um olhar que contemple 

o cuidado com o sujeito em sua “existência-sofrimento”.” (ALVES e GULJOR, 

2005, p. 227) 

A Reforma Psiquiátrica tem como marco significativo a Lei n. 

10.216/2001, calcada na garantia do acesso da população aos serviços e o 

respeito a seus direitos e liberdade e na reorganização de toda a estrutura das 

instituições. (DELGADO et al., 2007). A discussão ampliada do Movimento da 

Reforma Psiquiátrica com ênfase na proposta de desinstitucionalização e 

ampliação dos serviços abertos tem como ponto de partida e chegada a defesa 

dos direitos das pessoas com transtornos mentais, consolidada no Parágrafo 
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Único do Art. 2 da Lei no 10.216, de 6 de abril de 2001: 

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, 
consentâneo às suas necessidades; 
II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo 
de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela 
inserção na família, no trabalho e na comunidade; 
III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 
IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas; 
V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer 
a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária; 
VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; 
VII - receber o maior número de informações a respeito de sua 
doença e de seu tratamento; 
VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos 
invasivos possíveis; 
IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de 
saúde mental. 
 

Podemos indicar como elementos significativos da Reforma: a criação 

e ampliação dos serviços abertos/substitutivos (Centros de Apoio Psicossocial, 

Centros-Dia, Centros de Convivência), residências terapêuticas, redução e não 

criação de hospitais psiquiátricos, criação e ampliação de leitos psiquiátricos 

em hospitais gerais, atendimento de emergência em prontoatendimento e 

CAPS 24 horas.  

Considerando a Lei n. 10.216/2001 como marco, é possível afirmar 

que, nos últimos quatorze anos, ocorreram avanços significativos na Saúde 

Mental brasileira com a implantação de dispositivos propugnados pelo MRP.  

Destacamos, também, as iniciativas para incorporar a atenção à saúde 

mental na atenção básica. Contudo, persistem as dificuldades para reverter a 

lógica da atenção à saúde centrada no hospital: baixo número de Centros de 

Apoio Psicossocial para a elevada demanda; dificuldades para envolver as 

famílias no processo de cuidado; falta de amparo e cuidado aos familiares de 

pessoas com transtornos mentais; demanda por qualificação dos profissionais 

da rede de atenção psicossocial; baixo engajamento da sociedade civil na 

defesa dos serviços substitutivos e no fortalecimento da RAPS; estigmatização 

das famílias e de pessoas com transtornos mentais e a permanência de 

modelos terapêuticos altamente medicalizados. (LIMA e CORREA, 2012).  

Ao fazer um balanço sobre os avanços e desafios da Saúde Mental 

Arbex (2013, p. 254) assevera:  

[...] a loucura ainda é usada como justificativa para a manutenção da 
violência e da medicalização da vida. É como se a existência pudesse 
ser reduzida à sua dimensão biológica e para todos os sentimentos 
existisse um remédio capaz de aliviar sintomas e de transformar 
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realidade em fuga.  

 

No cenário locorregional observamos esses desafios. Na cidade de 

médio porte sede da região ampliada de saúde, a implantação de dois leitos 

psiquiátricos em hospital geral foi recentemente pactuada (e ainda não 

efetivada). Assistimos às dificuldades para manutenção de instituições 

filantrópicas prestadoras de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS) e, 

sobretudo, para a transformação dos projetos terapêuticos. (BASAGLIA, 1985). 

O hospital psiquiátrico no qual desenvolvemos as atividades de 

extensão compõe a RAPS e corporifica a história da saúde mental brasileira e 

seus desafios contemporâneos. Fundado na década de 30 por um grupo de 

religiosos espíritas, o hospital apresenta as singularidades do processo de 

institucionalização marcado pelo isolamento e estigmatização da pessoa com 

transtornos mentais e os dilemas postos aos familiares, profissionais, gestores 

e demais integrantes da sociedade civil envolvidos na concretização dos 

objetivos da Reforma Psiquiátrica.  

Assim, a experiência acumulada pela equipe de extensão desde agosto 

de 2014, tem se revelado riquíssima para entender os desafios da instituição; 

compreender a organização dos serviços de saúde mental na região e discutir 

os avanços e desafios da reforma psiquiátrica. 

Acolher o outro na sua diversidade e no seu sofrimento, desenvolver 

empatia e nutrir o engajamento ético-político necessário à transformação da 

realidade social são aprendizados que exigem o contato com o outro, o abrir-se 

ao desconhecido. Neste sentido, a interação da equipe com trabalhadores e 

usuários do hospital psiquiátrico tem sido fundamental para a experiência da 

alteridade, pois a diversidade dos modos de ser e estar no mundo é percebida 

com intensidade no cotidiano da instituição.  

O presente artigo explora as experiências de inserção em hospital 

psiquiátrico por meio de atividades de extensão e pesquisa e, a partir das 

contribuições das Ciências Sociais, problematiza as potencialidades da 

etnografia no campo da Saúde Mental e no processo de formação de 

acadêmicos.  

As reflexões foram organizadas em quatro itens. No item 2, intitulado 

“Somos todos antropólogos” discorremos sobre o modo como a etnografia é 



6 

 

entendida pela equipe e suas contribuições para que o encontro entre 

extensionistas, trabalhadores e usuários do hospital psiquiátrico seja uma 

relação profunda entre sujeitos. 

“Oficinas de cartas e terapia ocupacional: espaços de não 

assujeitamento” é o terceiro item e trata de duas atividades de extensão: a 

escrita de cartas para/com os usuários e a produção de artesanato que, como 

o título indica, tem contribuído para a restituição do lugar do sujeito e a 

interação dos participantes.  

O quarto item, “Nós somos todos loucos por aqui” explora dimensões 

da percepção do outro nos registros de campo dos alunos a luz do debate 

sobre a construção social da loucura e da normalidade. Ao final, tecemos 

considerações sobre o aprendizado com a etnografia no hospital psiquiátrico.  

 

2. “SOMOS TODOS ANTROPÓLOGOS”: ETNOGRAFIA NO HOSPITAL 
PSIQUIÁTRICO  

 
Era uma vez, uma Sociedade Alternativa cheia de “moscas” que 
abusavam do meio social dito como normal. Nessa Sociedade, as 
“moscas” que eram advogadas não eram advogadas, as que eram 
donas de casa não eram donas de casa, as médicas não eram 
médicas, todas eram apenas “moscas” consideradas metamorfoses 
ambulantes. Cada dia acontecia algo diferente por lá, porém eu só 
visitava essa Sociedade às quintas-feiras, então contarei um pouco 
do que me ocorria nesses dias. (Begônia) 

 

A equipe extensionista é composta por vinte alunos dos cursos de 

graduação em Enfermagem (1), Psicologia (18), Terapia Ocupacional (1) e 

cinco docentes com diferentes formações.3 

O método empregado neste estudo é o antropológico que consiste numa 

descrição densa dos aspectos socioculturais de um grupo, fenômeno ou evento 

social, tendo como parâmetro a coleta de dados e informações feitas através 

de observação direta. A finalidade é captar o ‘ponto de vista nativo’. As técnicas 

podem ser entrevistas em profundidade bem como observação participante na 

qual há convívio direto, sem intermediações, com o cotidiano do grupo social 

estudado. Nessa direção, os instrumentos são diversos: diário ou caderno de 

campo; fotografias; filmagens. (LOUGON, 2006) 

Malinowski (1976) lembra que existem fenômenos socioculturais que 

não podem ser apreendidos por questionários, formulários ou documentos 

                                                           
3 Três cientistas sociais, uma psicóloga e uma enfermeira.  
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estatísticos. Esses fenômenos são chamados de “imponderáveis da vida real”. 

No caso aqui em tela, os projetos de extensão realizados em hospital 

psiquiátrico, o instrumento utilizado para contemplar tais imponderáveis foram a 

pesquisa etnográfica e o caderno de campo. Este é um diário no qual registra-

se a experiência de estar em campo, ou seja, o que se observa, o que se diz e 

as impressões advindas disso.  

A particularidade desse instrumental é algo necessário de esclarecer, 

portanto. Segundo Magnani (1997, p. 01) “em termos mais gerais, qual a 

importância e lugar dos cadernos de campo na atividade do antropólogo?”  

Ainda que haja um debate em torno das mudanças decorrentes da 

emergência de inúmeros dispositivos tecnológicos, o fato é que o caderno de 

campo capta a dimensão da pesquisa etnográfica, a qual é revolucionária visto 

que proporciona uma experiência que nenhuma outra abordagem possibilita, 

pois “tem como pressuposto o contato com o Outro, nos termos - espaço, 

temporalidade, códigos - deles; é uma experiência-limite, que transforma uns e 

outros” (idem, p. 02).  

Como será possível perceber ao longo dos trechos citados neste artigo4, 

há, nos cadernos de campo construídos pelos alunos, impressões pessoais, 

desabafos, indignações e um intenso repensar da relação com o outro no seu 

processo de adoecimento/sofrimento. Como bem disse Margarida, “esta é uma 

vivência sem ensaios”:  

Queria comentar também [sobre] como é diferente estar no meio dos 
usuários, parece surreal o que acontece lá... Enquanto tentávamos 
conversar uma pessoa chegava e pedia pra orar levantando as 
mãozinhas ao céu, outra chegava querendo cantar, de um lado uma 
pessoa vomitando água, do outro a P. querendo arrancar todas as 
folhas do meu caderno. Foi uma mistura de seriedade, drama, 
comedia, é tudo junto, sem barreiras, é uma vivência sem ensaios. 
(Margarida, grifos nossos) 
 

Porém, o caderno de campo ultrapassa uma função catártica, posto que 

é um instrumento de pesquisa. Resgatando as reflexões realizadas por Geertz 

(1983), o que define etnografia é um risco elaborado para se fazer uma 

descrição densa e o fato de que o lugar não é o objeto de estudo, pois os 

“antropólogos não estudam as aldeias (tribos, cidades, vizinhanças...), eles 

estudam nas aldeias” (GEERTZ, 1978, p.16).  

Assim, é possível afirmar que os extensionistas não fazem ponderações 
                                                           
4 Os nomes dos alunos foram substituídos por nomes de flores.  
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do hospital psiquiátrico, fazem ponderações no hospital. Ainda que 

provisoriamente, a partir do momento que lá estão levam consigo a sua cultura 

ao mesmo tempo em que se apoderam da cultura do outro. Igualmente os 

internos que ali estão tem consigo a sua cultura e se apoderam da cultura 

desse outro. 

Nessa direção, tal como afirma Viveiros de Castro (2002; 2010), “a 

questão não é somos todos nativos, mas somos todos antropólogos”. Nós 

examinamos e somos examinados pelo outro. Ter a presunção da objetividade 

e da análise fria dos dados é ilusório e nenhum pouco construtivo, visto que o 

trabalho etnográfico é um labor recíproco: antropólogo e “nativo” o realizam a 

seu modo. No hospital psiquiátrico, extensionistas e internos se examinam o 

tempo todo, de modo a fazer etnografia uns dos outros como pode ser 

apreendido no trecho abaixo:  

Fomos para uma sala que tem tintas, artesanatos, miçangas, 
recortes, destinada a atividades de TO [terapia ocupacional]. Os 
pacientes que quiseram realizar alguma atividade foram e 
participaram de diversas atividades com a nossa ajuda. Alguns 
quiseram pintar vasos, outros confeccionaram colares, brincos, com 
as miçangas, outros desenharam, dentre outras atividades. Ajudei um 
paciente a confeccionar um colar. Esse paciente havia ficado próximo 
de mim há algumas semanas e ficamos conversando muito tempo. 
Na verdade, ele quis que ao invés de eu ajudar fazer o colar, era para 
eu fazer e ele ficaria responsável por supervisionar meu trabalho. 
Achei engraçado esse pedido, mas “acatei” seu pedido. No fim das 
atividades, acabei o colar e ele quis que ficasse comigo, me dando de 
presente. Fiquei muito feliz com o presente e percebi que ele também 
havia ficado feliz. (Chuva de prata) 

 

Na pesquisa etnográfica, ao contrário do que muitas vezes é 

apresentado, não apenas quem observa busca dar sentido a cultura do outro, 

este também busca dar significado a presença do pesquisador com sua cultura 

diversa. Ou seja, o sentido atribuído ao que cada um faz, observador e 

observado, é construído por cada uma dessas partes. Desse modo, a prática 

da antropologia acontece, a despeito da postura muitas vezes monopolizadora 

de detenção do lugar de pesquisador, de ambos os lados. Wagner (2010) 

denomina essa antropologia realizada pelo “nativo” de “antropologia reversa” e 

ao concebê-la caminha na direção da ultrapassagem do binômio nós/eles 

presente na prática etnográfica.  

O mérito desse exercício teórico está na proposta de que “todos somos 

antropólogos”. Esse seria um recurso adequado para colocar em sintonia 
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pontos de vista distintos como o do observador e o do observado, ambos 

praticantes de antropologia. O que passa a ser colocado em pauta não é o 

aparecimento do ponto de vista do “nativo”, mas o admitir que a descrição do 

antropólogo é consequência, segundo Viveiros de Castro, do ponto de vista da 

sua relação com o ponto de vista do “nativo”.  

O momento mais bonito foi quando eles começaram a cantar um rap. 
Parecia que a letra passava uma mensagem importante, para eles 
aquela música tinha um significado importante. Gostaria muito de 
lembrar para poder escrever um pedaço aqui. Tenho a impressão que 
o rap toca os marginalizados, excluídos, segredados, rotulados de 
uma maneira especial. Talvez para me colocar no lugar deles seria 
interessante conhecer a arte que os representa. Dessa forma, creio 
que os entenderia melhor... a empatia com certeza seria outra. 
(Primavera) 

 
Conversei, também, com uma senhora que estava fazendo vasos [...] 
Ela perguntou se eu queria experimentar fazer, então ela falou para 
eu pegar um pouco de massa com a mão e passar no vaso para fazer 
as texturas. Ela me ensinou como fazer algumas texturas e fiz, e 
disse que agora deixaria para ela fazer. Mas ela disse para eu 
terminar o vaso, porque estava ficando bonito. E, então, continuei, ela 
fazia questão de me ensinar a fazer. (Gloriosa) 
 

Experiências como as relatadas nos trechos acima referem-se ao deixar-

se afetar pela cultura do outro, seja quem for esse outro. É necessário que o 

“fazer antropológico” se abra para que a perspectiva nativa aja no seu interior. 

Aí está a criatividade da invenção cultural proposta por Wagner (2010).  

 

3. OFICINAS DE CARTAS E PRODUÇÃO DE ARTESANATO: ESPAÇOS DE 

NÃO ASSUJEITAMENTO  

Ser livre também se constrói com as mãos, não só com pensamentos. 
Usuário do Hospital Psiquiátrico, 21/05/2015 

 
“Mas a liberdade só é terapêutica se não significa deixar as pessoas sós.  

A liberdade é um fato coletivo. É preciso que estejamos juntos para sermos livres. Ninguém 
pode ser livre sozinho, ninguém pode ser livre se não tem uma finalidade comum com os 

demais. [...] (ROTELLI, 2015, p. 41) 
 

“Qual a verdade certa?”, indaga uma aluna no seu diário de campo. A 

verdade talvez não seja a grande questão a ser perseguida, mas o modo como 

os sujeitos-pesquisadores se colocam frente ao universo pesquisado e como 

os sujeitos que compõem esse universo se posicionam frente a essa presença. 

Daí temos relatos que apresentam posturas abertas ao novo, ao diferente, ao 

avesso.  

Quando me percebi, havia me tornado sanatório, havia por alguns 
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momentos, sido louco. Não consigo me lembrar por quanto tempo, 
retomei minha razão (será?) e voltei para os portões da universidade 
(Dente de Leão, grifos nossos).    

 
[...] Escrevi sua carta e enquanto conversava com ela me senti muito 
bem. Teve uma hora que encostei no banco, estava calor mas o 
vento bateu e eu me senti muito a vontade, em paz, e foi a primeira 
vez que me senti como se estivesse em uma praça não no sanatório, 
foi uma sensação muito bonita e pura. (Astromélia, grifos nossos) 

 

Nessa direção, compartilha-se a perspectiva de que o encontro que ali é 

fixado às quintas-feiras é, ao mesmo tempo, um encontro improvisado, 

inusitado. O encontro do “eu” com o “outro”, antropologicamente falando, dá-se 

mediante o total improviso (a despeito de todo o planejamento da equipe 

extensionista) e nos remete aos “imponderáveis da vida real” dos quais fala 

Malinowski (1976).  

O desejo do encontro com esse outro tão diferente e quase enigmático 

era (é) muito esperado pelos extensionistas. Porém, ao contrário de números e 

sujeitos classificados o que despontou foi a verdadeira face da loucura. A sua 

face humana, composta de vida, de histórias (de vida), de sujeitos históricos 

que se mostravam sedentos por escuta, diálogo.  

Fui tomado o tempo todo pela vontade quase incontrolável de descer 
aquelas escadas [referência às escadas da Casa do Jardim que 
conduzem ao pátio no qual os usuários se concentram] e estar face a 
face com a loucura. Para o meu espanto, a loucura tinha voz, rosto, 
olhos, brilho onde estes estavam, vontades, desejos, fome, abraços, 
cantava, pedia cigarro, bebia muito café e queria roubar-me um par 
de tênis. (Dente de Leão, grifos nossos) 

 

A oficina de cartas5, especificamente, surge como uma alternativa de 

trazer os internos a convivência e ao encontro com o outro. Possibilita a 

construção verbal, o uso da palavra, o reconhecimento por meio da escrita e da 

escuta bem como mediante o relato e pela recepção deste.  

[A confecção de cartas] a meu ver é muito interessante, posto que é 
uma oportunidade da pessoa externalizar o que muitas vezes não 
tem espaço e nem alguém que os escutem. (Chuva de Prata) 
 
Nesse dia eu peguei os papéis para escrever as cartas, mas quando 
fui perguntar para um senhor se ele gostaria de escrever para 
alguém, ele disse que não, pois não havia ninguém para ele mandar 
[...] (Protea) 

                                                           
5 As oficinas de carta consistem na produção de cartas para familiares e/ou pessoas com as quais os 
usuários querem se comunicar. As cartas podem ser escritas pelos usuários ou com a ajuda dos alunos. 
Após a escrita, as mesmas são entregues à assistente social ou à psicologia da instituição que procederá 
ao envio considerando, especialmente, as relações dos usuários com os destinatários. Por vezes, os 
usuários utilizam esse momento para desenhar, escrever frases, poesias ou mensagens que muitas 
vezes não conseguimos entender. Registramos, ainda, cartas destinadas à santos, à deus e 
celebridades/pessoas públicas.   
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Explicou-me sua trajetória de vida, a qual me comoveu enormemente, 
tanto que até tive que conter a vontade de chorar. [...] Foi muito difícil 
para mim lidar com aquela situação, a interna chorava 
demasiadamente enquanto contava parte de sua trajetória, mas eu 
procurei acalmá-la [...] (Gérbera) 
 
Chegou um paciente me pedindo um papel e caneta para escrever, 
ele disse que precisava escrever senão ficava doido, ele disse que 
tinha muitos pensamentos em sua mente. [...] Ele escreveu palavras 
soltas que não formavam um sentido. (Gloriosa) 

 

Numa instituição total6 o que prevalece geralmente é o não espaço de 

escuta, predomina um modo de ver os internos que se restringe à sinais e 

sintomas, diagnóstico e medicalização. Ao contrário, como reflete Good (2003, 

p. 156) o sujeito do sofrimento deve ser apresentado, para além da 

enfermidade, como um agente narrativo. O trabalho com cartas pode ser visto 

como um espaço de ressignificação, de reelaboração de questões importantes 

para aqueles que lá se encontram. Não somente o interno carece da palavra 

(falada e escrita), todos os envolvidos percebem a importância da fala e da 

escuta. Isso é o que pode ser percebido no relato de Margarida:  

Lembro que eu estava em uma semana difícil por outros motivos, me 
sentindo muito mal psicologicamente e fisicamente, sempre que fico 
assim ataca minha garganta. Acho que quando me calo muito 
minha garganta grita. (Margarida, grifos nossos) 

 

Szasz (1979, p. 132) compartilha de tal visão. Segundo este autor, a 

despeito da sua não apreciação, há uma perspectiva na psiquiatria de que “as 

chamadas doenças mentais são mais idiomas do que doenças”. A partir desse 

enfoque, fala-se em comportamento simbólico, “linguagem da doença”. Ao 

tratar a “doença mental” como linguagem não faz sentido falar de “causas”, 

“tratamentos”, “curas”; ao contrário, o que caberá indagar é de que modo ela foi 

aprendida e o que ela significa.  

Os supostos loucos demandam por mais esclarecimentos, referem 

necessidade de serem ouvidos bem como de participarem do processo de 

decisão quanto aos procedimentos realizados. Os internos, teoricamente, 

devem ser respeitados dentro do hospital. Na prática isso pode ou não 

acontecer. Nessa relação os profissionais podem não estar abertos a ouvir 

quais são as suas necessidades, impondo-lhes apenas um tratamento 

                                                           
6 “Uma instituição total pode ser definida como um local de residência e trabalho onde um grande número 
de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período de 
tempo, leva uma vida fechada e formalmente administrada” (GOFFMAN, 2005, p. 11). 
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medicamentoso stricto sensu.  

Nessa direção, ocorre um desrespeito em relação à figura dos internos 

que se veem privados de escuta. Assim, ao analisar a situação de internos de 

hospital psiquiátrico, Basaglia (1985, p. 107, 108) afirma tratar-se de “um 

homem sem direitos, submetido ao poder da instituição, à mercê, portanto, dos 

delegados da sociedade (os médicos) que o afastou e excluiu”. 

Os internos apresentam necessidades a serem respondidas, vontades 

a serem satisfeitas. Eles, normalmente, vivenciam uma perda de identidade, a 

partir do momento em que se veem destituídos de seus objetos pessoais, da 

companhia daqueles que ama, do poder de ir e vir, da possibilidade de definir 

suas rotinas, dentre outros. Nesse sentido, a oficina de cartas e a produção de 

artesanato podem ser formas de resgatar a identidade perdida, de valorizar a 

singularidade dos sujeitos adoecidos. Isso pode acontecer a partir do momento 

em que, para além do diagnóstico, o aluno pergunta o nome e engata uma 

conversa. 

A entrada no hospital se dá mediante total perda de identidade, onde 

nada mais pertence ao sujeito, nem a posse de si mesmo. A despeito da 

necessidade que o indivíduo tem de um “‘estojo de identidade’ para o controle 

de sua aparência pessoal” (GOFFMAN, 2005, p. 28), ao ser admitido numa 

instituição total ele é “despido de sua aparência usual, bem como dos 

equipamentos e serviços com os quais a mantém” (ibidem), provocando dessa 

maneira a sua desfiguração pessoal. 

Nesse dia resolvemos que algumas pessoas escreveriam cartas 
enquanto outros iriam jogar bola [...] Fiquei responsável por escrever 
cartas, e escrevi várias, com várias histórias que me marcaram 
principalmente de uma mulher que queria escrever uma carta para o 
marido dizendo que já estava quase saindo. Ela começou contando 
que era muito difícil estar ali, sem ter nada para lembrá-la que quem 
ela era, para lembra-la do marido, sem ter nenhum objeto pessoal 
junto a ela, nem se quer suas roupas. [...] disse também que tenta 
manter todas as lembranças e o amor que sente pelo marido vivas na 
sua cabeça, mas que é muito difícil estando internada (Estrelícia) 

 
Havia mulheres fazendo pulseiras de miçangas também, e trocando 
entre elas, “quem não se enfeita, se enjeita” uma delas me disse, 
colocando várias pulseiras no braço. Sempre tive interesse pela 
saúde mental, pelo grande estigma e dificuldades que os doentes 
enfrentam. (Alpinea) 

 

Como já havia lembrado Goffman, a instituição total é um espaço de 

mortificação do eu no sentido de que nela, além do sujeito perder sua 
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identidade, pode ser vítima de “uma série de rebaixamentos, degradações, 

humilhações e profanações do eu. Este é sistematicamente, embora muitas 

vezes não intencionalmente, mortificado” (GOFFMAN, 2005, p. 24).  

Supostamente considerado incapaz para saber o que é melhor, o 

“doente mental” recebe cuidados que muitas vezes lhe são impostos contra sua 

vontade (SZASZ, 1978, p.15). Por isso, qualquer oferta vinda de fora, como a 

dos projetos de extensão, que se pretenda humanizadora deve levar em conta 

a vontade desses sujeitos. Os desafios para o resgate e incentivo da 

autonomia das pessoas com transtornos mentais foram indicados em diversos 

trechos dos cadernos, como o abaixo que sintetiza de modo lapidar o sentido 

dessa mortificação do eu:  

Quando perguntei se ele preferia escrever ou se eu escrevesse [a 
carta] o interno disse: “Não, eu não escolho. Eu não sou ninguém, 
escolhe pra mim”. Essa frase naquele momento me fez lembrar da 
mortificação do eu e do estigma de incapaz que a nossa sociedade 
coloca para aqueles que não se encaixam nos moldes produtivistas. 
(Hortênsia) 

O paciente tratado como um número, como algo que necessita ser 

classificado e identificado é resultado, lembra Foucault (1979), “do duplo 

nascimento do hospital pelas técnicas de poder disciplinar e médica de 

intervenção sobre o meio”. Estas possuem como uma de suas características a 

“organização de um sistema de registro permanente e, na medida do possível, 

exaustivo, do que acontece”. Dentre as possíveis técnicas de identificação: 

“Amarra-se no punho do doente uma pequena etiqueta que permitirá distingui-

lo mesmo se vier a morrer. Aparece em cima do leito a ficha com o nome e a 

doença do paciente. Aparece, também, uma série de registros que acumulam e 

transmitem informações [...]” (FOUCAULT, 1979, p. 110). Este sujeito é o 

mesmo que deve assumir o papel de doente e a passividade que a ele está 

associada (COOPER, 1989, p. 45). 

Em todos os momentos da extensão estamos atentos para a 

necessidade de compreensão e superação desses estigmas e a criação de 

espaços de interação e escuta que promovam encontros entre os sujeitos. A 

equipe está sensibilizada quanto à importância dessa abertura ao outro e 

valorização de suas experiências e tem percebido que o espaço de produção 
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de artesanato nas oficinas de terapia ocupacional7 e de interação por meio das 

cartas e da música8 tem sido estratégias vigorosas para tal feito.  

A arte de um modo geral é vista como uma forma de superação, de 

reconstrução e reelaboração do humano que existe em cada um. É o que se 

pode visualizar na seguinte fala:  

Fiquei emocionado em como um lugar de tanto abandono, pudesse 
me fornecer tanta vida, e em como a arte se faz presente em todos 
como modo de construção, como forma de resistência, como morada 
segura da vida, resguardando o que temos de mais humano. (Dente 
de Leão) 

 
Rubem Alves (2008) acredita que os mais extraordinários artistas foram 

as pessoas mais lúcidas que existiram. Segundo o autor, as pessoas ajustadas 

são imprescindíveis para fazer as máquinas funcionarem, porém são os 

desajustados que pensam outros mundos. Ou seja, o ato criativo é proveniente 

do desajustamento.  

Fui convidado por uma empresa a dar uma palestra sobre saúde 
mental. Aceitei sem pensar muito. Sou psicanalista e devo saber o 
que é saúde mental. [...] Aí comecei a pensar nos homens que tenho 
no meu coração. Foram todos desajustados e infelizes. Van Gogh, 
Walter Benjamin e Maiakowski cometeram suicídio. Nietzsche ficou 
louco. Fernando Pessoa era dado à bebida. Então, as pessoas que 
amo não tinham saúde mental? Não eram ajustadas. Então, porque 
as amo? Pelas coisas que elas produziram (ALVES, 2008, p. 177) 

As atividades na sala da terapia ocupacional proporcionam a interação, 

a troca, o trabalho em equipe, a expressão dos desejos e preferências de cada 

um. É dado espaço a criação e a criatividade que habita, de alguma forma, 

todos que estão ali (internos e extensionistas). 

Essas atividades práticas também me possibilitaram notar o quanto 
os internos conseguem se expressar através delas, cada um do seu 
modo. [...]. No geral, foi um encontro bem bacana em que foi possível 
perceber um pouco mais das preferências de cada um. (Hortênsia) 
 
Havia uma senhora do lado dele que me pediu ajuda para cortar os 
fios para ela fazer uma tornozeleira, e logo percebi que ela estava 
cheia de pulseiras e colares das miçangas e perguntei a ela se esta 
gostava de ir para lá e ela relatou que amava ficar lá na T.O, pois 
passava o tempo dela. (Protea) 
 
[...] fiquei encantada ao me deparar com trabalhos tão coloridos, bem 
elaborados, laboriosos, cheios de vida. Nesse momento, tive o maior 

                                                           
7 As práticas de produção de artesanato são conduzidas pelas profissionais do hospital (instrutora de 
artes e duas terapeutas ocupacionais). A equipe de extensão participa ativamente destas atividades às 
quintas-feiras, no período da tarde.  
8 A música é utilizada em atividades de karaokê, show de talentos e, também, nas festas dos 
“Aniversariantes do mês”, realizadas às últimas quintas-feiras do mês. No karaokê e no show de talentos 
ficam evidentes as habilidades, gostos e singularidades de cada participante. Dados os limites deste 
artigo, não trabalhamos tal dimensão neste texto.  
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contato com os pacientes e pude notar o quanto gostam das oficinas 
[...] “é o lugar mais legal do sanatório” disse uma interna, quando eu 
lhe disse que era aluna de T.O. (Alpinea) 
 
Um casal que tinha feito alguns dos vasos, me mostrou e contou 
orgulhosamente como gostava de arte e todo o processo de produção 
[...] Nitidamente naquelas peças estava exposto também a 
personalidade de cada um, e produzi-las pode amenizar um pouco da 
mortificação do eu a que são submetidos. (Alpinea) 
 
Passei a observar as pinturas e artesanatos feitos pelos pacientes e, 
também, as pinturas e frases expostas nas paredes da sala. Fiquei 
muito feliz em perceber que em meio a todo o caos e tristeza 
estampada naquele lugar, a arte também consegue se expressar de 
alguma forma. (Iris) 

Esse intenso contato com o universo do outro abre um campo de 

possibilidades, especialmente no que diz respeito à problematização das 

relações entre razão/desrazão, como discutimos no próximo item.  

 

4. “Nós somos todos loucos por aqui” 
 

- Mas eu não quero ir para o meio de gente maluca - observou Alice. 
-Ah, não adianta nada você querer ou não – disse o Gato. 

- Nós somos todos loucos por aqui. Eu sou louco. Você é louca. 
-E como é que você sabe que sou louca? 

-Bem, deve ser – disse o gato- ou então você não teria vindo parar aqui. 
(Lewis Caroll, Alice no País das maravilhas) 

 

A postura da maior parte das pessoas em relação à loucura é prova 

prima facie de que a sociedade se coloca, de um modo geral, sem 

questionamentos, numa condição de superioridade, de imunidade de ser 

eivada pela loucura e suas quimeras. Os alunos se opõem a essa postura ao 

afirmar:  

Quem eu sou pra julgar alguém, mas quem nunca teve seus dias 
turbulentos? Se for pensar por esse lado, todos nós somos um 
pouquinho ‘loucos’. (Gérbera) 

 
Conversei com algumas pessoas, uma delas era funcionária de uma 
amiga nossa da psicologia. Fiquei pensando como é fácil 
descompensar e ser internada. Pensei comigo, essa amiga não iria 
empregar alguém com muitos problemas, e agora me sinto totalmente 
preconceituosa. Por que não empregar alguém que tem dificuldades 
em se manter equilibrada, que não consegue seguir um 
comportamento totalmente adequado? (Primavera, grifos nossos) 

Segundo Goffman, no que diz respeito a uma visão de si mesmo, a 

ideia da perda de controle de si fundamenta-se em modelos culturalmente 

aceitos:   

A percepção de “perder a cabeça” se baseia em estereótipos 

culturalmente derivados, e socialmente impostos, quanto à 
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significação de alguns sintomas – por exemplo, ouvir vozes, perder a 

orientação espacial e temporal, sentir-se perseguido – e muitos dos 

mais espetaculares e convincentes de tais sintomas em alguns casos 

significam, psiquiatricamente, apenas uma perturbação emocional 

temporária em situação de tensão, por mais aterrorizantes que sejam 

para a pessoa nesse momento. (GOFFMAN, 2005, p. 115). 

Ao longo dos registros de campo percebemos que, a despeito do 

exercício contínuo do não julgamento e diagnóstico, os extensionistas ora se 

aproximaram das visões estereotipadas comumente expressas pela sociedade 

ora reelaboraram suas percepções sobre o universo em foco. Em decorrência, 

tais registros revestem-se de dupla relevância: corporificam os estigmas e 

estereótipos em relação a pessoa com transtornos mentais e revelam o quanto 

a imersão em instituições da Rede de Atenção Psicossocial pode desencadear 

denso processo de (re) significação. 

Outro senhor veio até mim e pediu para que eu escrevesse uma carta 
para seu amigo. Conforme ele ia ditando, eu ia escrevendo. Porém, 
senti que não tinha muito nexo nas coisas que ele falava, pois já 
emendava um assunto no outro e percebi usava muito a sua fantasia. 
(Brinco-de-princesa) 
 
Segui na direção de um rapaz que aparentava ter pouca idade e era a 
primeira vez que eu o via. No início, ele não demonstrava ter 
problemas evidentes. [...] comecei a cogitar que ele seria narcisista, 
pois eu havia tido a aula sobre esse transtorno de personalidade no 
dia anterior e ele se encaixava em todos os critérios. Cada fala que 
ele fazia, consolidava mais essa minha proposição. Entretanto, logo 
me contive e percebi que eu não devo ficar diagnosticando as 
pessoas, primeiro que não tenho todos os conhecimentos 
necessários para isso e segundo porque não era com aquele 
propósito que eu fazia as visitas. Aliás, eu estava lá para ajudá-los e 
não os julgar. (Gérbera, grifos nossos) 
 
[Disse] a uma paciente, já companheira nossa, que ela tricota muito 
bem e ouvi-la relatar que ela aprendeu a tricotar com os pés porque 
um homem cortou-lhe os dedos das duas mãos. Ela estava tricotando 
com as mãos. (Begônia) 
 
Avistei ao longe um outro rapaz isolado que estava sentado na grama 
pensativo e nem se importara com o lanche da tarde que estava 
sendo servido. Ao me aproximar dele, este também aparentava ser 
lúcido. Todavia, logo mudei de pensamento quando ele afirmou estar 
lá dentro por ter inventado um antídoto que mataria todos os nazistas. 
Ele disse inúmeras frases sem conexão, mas em busca de 
compreender algo, eu tentei realizar a proposta do dia. Ele aceitou 
fazer a carta, mas disse que ela seria feita para mim. Começou 
fazendo uma caricatura [...] a qual eu não creio ter alguma 
semelhança. Então, começou a escrever uns rabiscos 
incompreensíveis e disse que o poema estava escrito em hebraico. 
(Gérbera) 
 

A despeito dos julgamentos e valorações colocados em prática 
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(consciente ou inconscientemente) pelos alunos, a sabedoria dos internos 

sobre o outro que os observa pode ser superior ao se levar em conta que 

aqueles possuem mais informações sobre esses últimos e não o contrário, 

porquanto “a posição que o profissional ainda ocupa no mundo do teatro social 

eles já ocuparam, enquanto que o inverso não é verdadeiro” (BAZZO, 2000, p. 

28). Ou seja, o louco já foi “normal” e já experimentou o seu inverso; portanto, 

tem mais propriedade, mais conhecimento do que aquele que não recebeu o 

status de louco e que, por conta disso, não possui a vivência (na pele), apenas 

o conhecimento de observador. 

Assim, é possível notar alunos que, ao se deparar com relatos de 

internos que participavam da vida social, conseguem fazer uma reflexão sobre 

como há a possibilidade de ocupar esse outro lugar.  

Neste dia fomos para a sala da T.O, eu reconheci uma jovem 
paciente que conhecia, ela é amiga de alguns amigos, acho que ela 
não me reconheceu. Eu fiquei pensando que geralmente pensamos 
que nada irá acontecer conosco, mas há qualquer momento tudo isso 
pode acontecer. (Gloriosa) 

 

Essa divisão razão/loucura contaminada de preconceitos e de 

arbitrariedades sugere que, ao guiar-se conforme seus desejos – em 

contraposição às regras do convívio social –, o sujeito quebra um protocolo de 

comportamento que postula o que é certo ou errado, colocando em risco a 

manutenção da ordem social.  

Como definir a doença mental? Os critérios utilizados levam em 

consideração “o afastamento com relação a uma norma estatística de 

comportamento” (SZASZ, 1978, p. 27). O sujeito “suposto louco” não tem 

muitas opções quando diagnosticado, ou ele reconhece o seu estado ou a sua 

própria “incapacidade para ‘reconhecer’ que está louco é considerada como 

sinal de sua doença” (ibidem, p.16, aspas do autor). 

Como avaliar a situação do sujeito que não se enquadra nas normas 

sociais? Ele pode ser considerado anormal? Como é possível fixar aonde 

termina o normal e começa o patológico9? (CANGUILHEM, 2006). É 

conveniente pensar sobre a arbitrariedade contida nessa definição. Por isso, 

considera-se necessário o cuidado no uso de categorias que costumeiramente 

                                                           
9 Contrariando o pensamento dominante na sua época, segundo o qual a distinção entre normal e 

patológico era de natureza quantitativa, Canguilhem (2006) defendia a ideia de que se tratava de dois 

fenômenos qualitativamente diferentes e opostos. 
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são referidas para abordar este tema.  

O campo de batalha arma-se no limiar das relações, estabelecendo-
se o conflito entre o indivíduo e a sociedade que o nega. As 
instituições montam suas frentes de luta, em que os discursos, como 
exercício da retórica, transformam-se em poderoso e eficiente 
instrumento de poder, capaz de colocar na clandestinidade o outro, o 
diferente. (OLIVEIRA, 2011, p. 153)  
 

Assim como Velho (2003, p. 11), acredita-se indispensável “superar a 

camisa-de-força de preconceitos e intolerância”. Na concepção biomédica em 

tela, o que ocorre comumente é o sujeito desviante ser entendido a partir do 

binômio normal/patológico, o qual remete a um mal “localizado no indivíduo”. 

No interior do panorama médico mais amplo, há os que defendem10 haver a 

mobilização de mecanismos socioculturais na identificação do “desvio”. 

Os familiares, os profissionais de saúde são os que, normalmente, 

definem o que é socialmente aceitável e o que está passando dos limites, ou 

seja, a família e a psiquiatria são as instituições por meio das quais se elabora 

o diagnóstico dos internos. A medição dos níveis de normalidade acontece a 

partir de parâmetros que podem ser estabelecidos injustamente e que, a 

despeito disso, facilmente são acatados pelos profissionais que (por 

comodidade ou por necessidade) parecem, na verdade, buscar um reforço para 

o diagnóstico apoiando-se em falsas certezas. Recorre-se, portanto, à família e 

a outras instituições numa tentativa de solidificar um parecer sobre o sujeito 

suposto-doente. (ASSUNÇÃO, 2010) 

As ações desenvolvidas proporcionam aos alunos extensionistas 

colocar-se no lugar do “outro” e realizar, assim, uma reflexão pertinente sobre a 

linha tênue que demarca o “nós/outros”, tanto no recinto de um hospital 

psiquiátrico como na vida de um modo geral. É imprescindível colocar-se no 

lugar do outro!    

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Quem anda no trilho é trem de ferro.  
Sou água que corre entre pedras - liberdade caça jeito.”  

Manoel de Barros 
 

Neste complexo contexto de questionamento da produção social da 

                                                           
10 Dentre estes é possível citar, como exemplo, os filiados à corrente da antipsiquiatria: Szasz (1979), 
Laing (1972), Cooper (1989).  
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loucura e das práticas psiquiátricas e normalizadoras e na busca por 

evidências dos avanços da reforma psiquiátrica no RAPS, as atividades são 

nutridas e convidam os participantes a compreender a tortuosa história da 

saúde mental no Brasil.  

Longe de respondidas, as questões sobre a normalização e 

medicalização da vida social, a permanência de instituições totais e a 

reprodução de estigmas permanecem atuais e necessitam de engajamento 

ético e político dos pesquisadores, trabalhadores, familiares e pessoas com 

transtornos mentais posto que tocam diretamente na forma como entendemos 

os direitos humanos e estamos dispostos a efetivá-los (HUNT, 2009). Num 

momento de claro retrocesso em relação aos direitos conquistados a partir da 

década de 1980, há que se retomar os princípios lançados pelos movimentos 

sociais, especialmente o da Reforma Sanitária e o da Reforma Psiquiátrica.  

Emoldurados pela conjuntura política e social brasileira e pela 

configuração da Rede de Atenção Psicossocial no município mineiro no qual 

atuamos, os projetos de extensão desenvolvidos no hospital psiquiátrico têm 

fornecido campo fértil para (re) pensar o processo de nossa formação na 

Saúde Mental. A expressão “nossa” é proposital, pois entendemos que 

profissionais das instituições, acadêmicos (docentes e alunos), pessoas com 

transtornos mentais, familiares e/ou responsáveis possuem diferentes saberes 

que precisam dialogar de modo a construir novas/nossas possibilidades de (re) 

invenção do cotidiano e novos devires.  

Como disse Paulo Freire, a relação ética implica no reconhecimento do 

outro e se desdobra numa análise crítica e problematizadora da realidade que 

aponta e se compromete com sua transformação, pois   

Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se 
libertam em comunhão. [...] É como homens que os oprimidos têm 
de lutar e não como 'coisas”. É precisamente porque reduzidos a 
quase “coisas”, na relação de opressão em que estão, que se 
encontram destruídos. Para reconstruir-se é importante que 
ultrapassem o estado de quase “coisas”. (FREIRE, 1994, p. 29-31, 
grifos nossos) 

 

Aprendizados significativos como esses demandaram elaborações 

teórico-metodológicas e subjetivas da equipe e tiveram como suporte os 

registros de cadernos de campo sem os quais não seria possível captar os 

“imponderáveis” da atuação em hospital psiquiátrico, especialmente quando 
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nossas bandeiras de luta pautam-se pela desinstitucionalização.  

A etnografia - e todos os impactos do método na relação entre sujeitos, 

na descrição densa dos fenômenos observados/vivenciados, na valorização da 

escuta e na incorporação da subjetividade na construção do conhecimento, 

dentre outros desdobramentos – permitiu que o processo de inserção na 

instituição psiquiátrica fosse nutrido pela experiência da alteridade envolvendo 

“múltiplos sentidos na compreensão dos fenômenos e atenção flutuante para 

se deixar abordar pelo inesperado.” (NUNES e TORRENTE, 2013, p. 2862).  

Nos parece salutar destacar que sua incorporação indica, também, a 

coerência e sinergia entre o método oriundo da Antropologia e a perspectiva de 

cuidado propalada pela luta antimanicomial que convoca os sujeitos a 

“Descentrar-se de si e apreender o outro nos seus próprios termos”. A tarefa do 

profissional de saúde passa a ser, portanto,  

[...] compreender a lógica subjacente ao sujeito, as normas de 
funcionamento singulares que lhe movem e que são suscitadas a 
partir de exigências que a sua vida e o seu contexto lhe fazem em 
momentos específicos. Trocando a rígida fronteira entre normal e 
patológico por aquela que estabelece graus de normatividade nas 
formas de andar a vida (NUNES e TORRENTE, 2013, p. 2862). 
 

De mãos dadas, etnografia e clínica ampliada podem ensejar novos 

devires tanto no campo da produção/formação acadêmica quanto no campo do 

cuidado. Podem contribuir para o enfrentamento de uma dimensão crucial da 

reforma psiquiátrica - a dimensão teórico-conceitual ou epistêmica - que, na 

avaliação de Paulo Amarante (2015, p. 68), “é, talvez, a mais importante, 

embora, paradoxalmente, seja a menos abordada, se não totalmente excluída, 

dos processos de formação no campo da saúde mental e reforma da 

assistência psiquiátrica”.  

A etnografia e o patrimônio teórico das Ciências Sociais têm 

contribuído para que, em nossos projetos de extensão e de pesquisa, ousemos 

nos interrogar sobre os modos como temos formado os futuros profissionais 

posto que a continuidade e ampliação dos avanços da Luta Antimanicomial 

dependem de novos/nossos braços. 
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