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RESUMO 

Desde as primeiras conferências nacionais de Saúde Mental, a formação para atuação no 
campo se deu como uma questão central. Era preciso redesenhar os programas não só 
em seus conteúdos, mas quanto ao desenvolvimento de habilidades. A prática mostra 
que, especialmente, o modelo universitário é incapaz de oferecer uma formação 
adequada em Saúde Mental, especialmente devido aos seus cursos permanecerem 
massificados e conteudísticos. Tendo desrespeitadas a sua singularidade e autonomia no 
processo formativo, torna-se difícil a construção do profissional apto a desenvolver estas 
habilidades na sua atuação, com colegas e usuários dos serviços de saúde. Este trabalho 
busca apresentar duas experiências que se constituem como espaço, no sentido 
antropológico, fundamentalmente relacionais e históricos, e que contribuem para uma 
formação singular: o Fórum Cearense da Luta Antimanicomial – FCLA – e o programa de 
extensão universitário Clínica, Estética e Política do Cuidado. O primeiro ultrapassa duas 
décadas de existência, constituindo-se como movimento social organizado, articulado à 
Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial. Portanto, constitui-se como espaço 
formativo predominantemente a partir da militância política, da atuação social e do 
acompanhamento de casos específicos. O segundo, administrativamente vinculado a uma 
universidade, está em seu segundo ano de funcionamento e compreende clínica e gestão 
a partir dos pressupostos do fomento à linguagem, à escuta e à historicidade dos 
sintomas, tanto dos pacientes atendidos quanto pela equipe que o compõe. Portanto, é a 
partir da singularidade de cada sujeito envolvido que pauta a criação de laços para sua 
atuação social e política. 
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Since the first national mental health conferences, formation for work in the field has 
happened as a central issue. It was necessary to redesign the programs not only in their 
contents but also as to the development of skills. Practice shows that, especially the 
university model, is unable to provide adequate formation in mental health, mainly due to 
the fact that its courses remain repetitive and restricted to content. Having disrespected its 
uniqueness and autonomy in the formation process, it is difficult to train professionals able 
to develop these skills in their activities with colleagues and users of health services. This 
study aims to present two experiences that are as spaces in the anthropological sense, 
fundamentally relational and historical, and contribute to a unique formation: the Ceará’s 
Forum of Anti-Asylum Contest and the Clinical, Esthetical and Political Care Program. The 
first exceeds two decades of existence, being organized as a social movement, articulated 
with the National Network Intercenters of Anti-Asylum Contest. Therefore, it constitutes 
itself as a formative space predominantly from political activism, social activities and 
monitoring of specific cases. The second, administratively linked to a university, is in its 
second year of operation and includes clinical service and management based on the 
development of language, listening and historicity of symptoms, with the attended patients 
as well as with the team that it composes. So, it is from the uniqueness of each subject 
involved that the creation of links to its social action and policy is organizes. 
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