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Resumo: O processo de reforma psiquiátrica despertou a mudança de condutas e 
reflexões acerca da assistência da saúde mental no Brasil. A percepção de uma 
psiquiatria tradicional com foco em um modelo biológico, voltado para o isolamento e 
tratamento de patologias baseado na exclusão do paciente com sofrimento psíquico da 
sociedade, apesar de ter evoluído com as conquistas da luta antimanicomial e maior 
entrada da saúde mental nas diretrizes curriculares da formação médica, ainda está 
enraizada em conceitos e origens estereotipadas, rotulando e ligando a abordagem e o 
acolhimento do paciente com transtorno mental a um imaginário de preconceitos com 
forte influência do senso comum, com amplo desconhecimento do histórico e evolução 
política e social da saúde mental, assim como de conceitos básicos do atendimento 
desses pacientes. Na tentativa de ampliar a discussão sobre a percepção dos estudantes 
de medicina em relação a conceitos de saúde mental, o grupo de estudos da liga 
acadêmica de saúde mental criou nova metodologia para debates em saúde mental, com 
análises de filmes e personagens literários, refletindo sobre estigmas e definições em 
saúde mental, assim como propostas de modificação do ensino nas escolas médicas. 
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 CineLoucura: the use of active methodologies with Medicine students to the debate about basic concepts and perceptions in Mental Health 
 

Abstract: The process of psychiatric reform has led to changes in behavior and 
reflections about mental health care in Brazil. The perception of a traditional psychiatry 
focusing on a biological model, focused on the isolation and treatment of pathologies 
based on the exclusion of the patient with psychological suffering from society, despite 
having evolved with the achievements of the anti-asylum and mental health in the 
curriculum guidelines of medical education, is still rooted in stereotyped concepts and 
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origins, labeling and linking the approach and reception of the mentally ill patient to an 
imaginary of prejudices with a strong influence of common sense, with a lack of 
knowledge of the historical and political evolution and mental health, as well as basic 
concepts of the care of these patients. In an attempt to broaden the discussion about 
medical students' perceptions of mental health concepts, the study group of the mental 
health academic league has developed a new methodology for mental health debates, 
with analyzes of films and literary characters, reflecting on Stigmas and definitions in 
mental health, as well as proposals for modifying teaching in medical schools. 
Keywords: Mental Health; Education; Psychiatry 
 
 
Discussão 
 

exclusão de pacientes em sofrimento psíquico do convívio em meio social 
ocorre desde a época da Idade Média, através da institucionalização de 
pessoas diagnosticadas com transtornos mentais, com relatos de expulsão de 

loucos de cidades, marcando um processo chamado de “institucionalização da loucura”. 
Durante o século XVIII, a figura do hospital ganha espaço como símbolo terapêutico, e 
o médico adquire papel importante como personagem responsável por organizar 
sistematicamente o ambiente hospitalar. Amplia-se assim a ideia de liderança do médico 
no hospital psiquiátrico como o responsável pelo controle de liberdade e pelo 
diagnóstico da doença mental, isolando o paciente em sofrimento psíquico em um 
ambiente objetivando a observação do doente longe de influências externas, separando-
o do convívio e das relações do meio social. Durante a “institucionalização da loucura”, 
o indivíduo perde sua identidade e função no meio social, ao se tornarem bloqueados o 
desenvolvimento de suas potencialidades e ignorados sentimentos e vontades 
individuais por motivos específicos. Ocorre um processo de desamparo social, 
rompendo relações interpessoais e familiares, ocultando a individualidade do sujeito e 
reprimindo as particularidades do paciente. O símbolo do hospital psiquiátrico foi se 
firmando na história como um “depósito de loucos”, retirados de seu meio social e 
depositados sob o rótulo diagnóstico da loucura categorizada, onde a segregação e 
afastamento da comunidade firmam-se como atitudes tomadas por temores ou 
desconhecimento do que significaria a definição de loucura e sua relação com o 
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conceito de normalidade social. A rejeição do convívio com o paciente com transtorno 
mental e o estigma que permeia a assistência em psiquiatria são alvos de programas e 
propostas de reforma do modelo institucional de atenção à saúde desse paciente. A idéia 
de re-inserção do paciente no meio social, ampliando o direito de liberdade, dignidade e 
potencializando novas relações afetivas e emocionais, com o ambiente e seus atores, 
ganha espaço e se desenvolve com ações de redução de leitos psiquiátricos, criação de 
programas de retorno do paciente ao convívio com familiares, criação de residências 
terapêuticas, ampliação de projetos que envolvam o paciente com o desenvolvimento de 
suas potencialidades e habilidades individuais, além da criação e ampliação da rede de 
saúde mental com foco no trabalho de uma equipe multiprofissional em Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS). Porém, mesmo com toda a evolução da luta por direitos e 
mudanças na assistência ao paciente psiquiátrico, o estigma, o preconceito e o temor em 
relação ao contato com a doença mental estão presentes e camuflados em ações e 
discursos preconceituosos, confusos e contraditórios dentro da sociedade, 
principalmente entre profissionais da saúde (MARTINHAGO; OLIVEIRA, 2015). 

A definição de doença mental e distinção do transtorno com o padrão de 
normalidade é um desafio histórico da psiquiatria, travado com grande força com a 
construção de um compêndio oficial contendo todas as doenças mentais e seus critérios 
diagnósticos: o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). O 
manual causa um impacto direto no rótulo estabelecido na vida de milhares de pacientes 
que procuram o atendimento da psiquiatria com um sofrimento de natureza psíquica, 
podendo resultar em angústias e fortes mudanças de rotina de vida com apenas uma 
informação médica de suspeita ou diagnóstico de transtorno mental, envolvendo toda a 
família e a sociedade em que vive e muitas vezes responsável por – apesar da evolução 
do processo de desinstitucionalização e das conquistas da luta antimanicomial – criar 
uma exclusão interna por pessoas que convivem em sociedade, baseada em estereótipos 
construídos, preconceitos e medo do desconhecido em relação à doença mental. 
Observa-se, com isso, uma evolução rumo à superação da exclusão e isolamento 
institucionalizado da idéia da loucura, que permeia a vida do paciente com transtorno 
mental, contrastando com um fenômeno de exclusão social camuflada e sutil, por 
desconhecimento, medo e constituição de um imaginário confuso e preconceituoso 
acerca dos transtornos mentais (LIEBERMAN; OGAS, 2016). 

A exclusão resultante de um processo histórico de estigma da loucura também 
provém de uma associação da doença mental com um conceito de anormalidade, ligado 
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à quebra da sociabilidade, como algo que precisasse ser resgatado e modificado para a 
volta a uma situação de padrão social conhecida convencionalmente, histórica e 
socialmente como “normalidade” (ALMEIDA et al., 2015). A partir dessa ideia, o que 
torna uma pessoa com transtorno mental diferente do padrão imposto pela sociedade, 
independente de ela estar ou não sendo acompanhada por serviço de saúde mental, é 
alvo de atenção, temores e destaque como desvio social, levando a rótulos e estigmas 
que excluem indiretamente e comprometem a qualidade de vida, a dignidade e o 
respeito ao papel desse paciente como cidadão (SILVA et al., 2015). 

A Política Nacional de Saúde Mental, implantada em 2001 com a Lei nº 10.216, 
baseada na Reforma Psiquiátrica, modifica a atenção à saúde mental no Brasil, 
introduzindo um novo olhar para práticas em saúde mental, baseada na atenção 
psicossocial. Assim, o contexto de vida e a história individual de cada paciente são 
considerados junto à avaliação clínica, aproximando o psiquiatra de uma análise 
holística e investigatória do contexto do paciente, estudando a manifestação do 
sofrimento mental inserido em uma condição de vida particular daquele indivíduo 
(ALMEIDA et al., 2014). 

A Reforma Psiquiátrica firmou-se como um processo de mudanças para a 
criação de formas de garantir os direitos do paciente com transtornos mentais, que 
objetivam modificar relações com a ideia de loucura, louco e transtorno mental, e a 
criação de relações de troca e solidariedade. Porém é necessário primeiramente 
mobilizar esforços para transformar a forma de se entender a loucura, a figura do louco 
e do modelo manicomial, para uma forma de pensar livre de estereótipos e libertadora 
para o olhar, a abordagem e o tratamento do paciente psiquiátrico, com foco no cuidado 
em saúde mental de uma forma humana e integral (TAVARES; CORTEZ; MUNIZ, 
2014). 

Lima e colaboradores, em estudo exploratório descritivo realizado em 2013 
sobre a percepção de uma equipe na assistência de pacientes com esquizofrenia, 
evidenciaram que os profissionais de saúde participantes da pesquisa possuem 
percepções desorganizadas sobre a relação com os pacientes esquizofrênicos, tendo 
como causa o despreparo teórico e metodológico para estabelecer uma relação efetiva 
com esses pacientes, tendo grande carga do senso comum influenciando a interpretação 
dessa relação. É de grande importância a identificação de fatores e aspectos que 
influenciam diretamente a percepção do profissional de saúde frente ao contato e 
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relação com o paciente psiquiátrico, influenciando a conduta e a relação médico-
paciente (LIMA; GARCIA; TOLEDO, 2013).  

Machado e Pereira realizaram um estudo em 2013 sobre a percepção dos 
profissionais de saúde, membros de uma Unidade de Saúde da Família, sobre a doença 
mental, identificando a reprodução de preconceitos sociais frente à abordagem e contato 
com os pacientes com transtorno mental e ideias biologicistas. Tal estudo indicou uma 
necessidade de maior capacitação do profissional de saúde para lidar com pacientes em 
sofrimento psíquico, transformando ideias pré-formadas baseadas em estigmas e senso 
comum, mesmo em um grupo de profissionais com formação na área de saúde 
(MACHADO; PEREIRA, 2013). Tal fenômeno precisa ser investigado na gênese da 
educação e formação desse profissional de saúde, identificando aspectos necessários 
para uma maior abordagem e intervenção visando à redução de pensamentos e práticas 
da psiquiatria tradicional com foco na medicalização da doença e centralização da figura 
do psiquiatra e da internação como únicas vias relevantes de tratamento desse paciente. 
Assim, a educação médica, e de profissionais de saúde em geral desafia, trazendo à tona 
demandas práticas e teóricas acerca de uma formação ampla englobando conceitos além 
da formação tradicional, possibilitando uma análise crítica do contexto histórico-cultural 
e da conjuntura atual que envolve o campo da saúde mental, capacitando e preparando o 
estudante de medicina para a libertação de amarras preconceituosas, visando a 
moldagem de um profissional generalista capaz de abordar, acolher e atender às 
demandas dos pacientes com transtornos mentais (GONÇALVES, 2013). 

A prática médica, apesar de todas as conquistas do processo da Reforma 
Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial, continua com grande conteúdo e furor no 
modelo da psiquiatria tradicional, enraizado no modelo hospitalocêntrico-
medicamentoso, criando novos desafios a serem superados rumo a rupturas de 
reproduções da lógica manicomial, influência de indústrias farmacêuticas e soberania do 
corporativismo da medicina biologicista (PEREIRA; COSTA-ROSA, 2012). 

O modelo econômico vigente na sociedade brasileira, acentuadamente 
excludente e desigual, está intimamente associado às dificuldades enfrentadas durante a 
Reforma Psiquiátrica. A desconstrução de uma cultura manicomial fortemente 
impregnada na mente de estudantes e profissionais de saúde é uma tarefa árdua e 
complexa, porém tal fato não deve limitar o trabalho contínuo de modificação de 
percepções e capacitação baseada em debates e reflexões conjuntas (SOUZA; LUIS, 
2012; SPADINI; SOUZA, 2011). A Universidade possui papel central na luta contra o 
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enraizamento de ideias da psiquiatria tradicional manicomial, pois a mesma é 
responsável pela formação de profissionais diretamente responsáveis pela história e 
desenvolvimento da Reforma Psiquiátrica. Deve-se lutar contra o afastamento do 
contato com pacientes em sofrimento psíquico, capacitando e abrindo espaços de 
debates e reflexões dentro do currículo de formação médica, de modo a desconstruir 
preconceitos e ideias errôneas que alimentam o processo de exclusão e ruptura da 
integração social do paciente com transtorno mental (CALGARO; SOUZA, 2009; 
MORAES, 2008; PAIVA; YAMAMOTO, 2007).  

Cordioli e colaboradores dissertaram sobre a importância do vínculo familiar e 
elo de amizades para o trabalho de re-inserção do paciente com transtorno mental na 
sociedade, apontando para a importância da investigação psicossocial e da história 
individual de cada paciente, traçando metas para a melhor recuperação e integração do 
paciente na comunidade, a partir de um estudo qualitativo realizado em 2004 que 
trabalhou a percepção dos internos de um hospital em Florianópolis. Tal consciência da 
importância da visão holística do paciente psiquiátrico para sua abordagem, recuperação 
e retorno ao convívio em comunidade é essencial como frente de luta contra as raízes 
manicomiais históricas de construção da psiquiatria tradicional (CORDIOLI; 
BORENSTEIN; RIBEIRO, 2006).  

Um estudo realizado em Goiânia para avaliar a percepção de trabalhadores de 
saúde mental sobre a Reforma Psiquiátrica mostrou índices elevados de indivíduos que 
apenas ouviram falar sobre a reforma, mas possuíam uma visão reducionista e limitada a 
mudanças de práticas assistenciais, restringindo-se a aspectos técnicos (RABELO; 
TORRES, 2006).  

Considerando a história da psiquiatria no Brasil, a chegada da Família Real 
marcou o início da atenção específica ao paciente com transtorno mental. Durante esse 
período, as mudanças econômicas e sociais do contexto da época determinaram a 
retirada do doente mental de seu ambiente de convívio social para isolar este indivíduo, 
para recolher das ruas o que era taxado como diferente do padrão de normalidade 
populacional da região e que poderia comprometer a paz, a ordem e o progresso social 
(GARCIA; JORGE, 2006). Nessa lógica, foram criados os primeiros hospícios 
brasileiros, dentro de um pensamento manicomial excludente, gerando mais temor e 
aversão aos que eram retirados da convivência daquele meio, alimentando um processo 
de justificativa para a rotulação da loucura como mal a ser enfrentado por meio da 
proteção da vida pacífica do bom cidadão brasileiro, principalmente da elite da época 
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(SILVEIRA; BRAGA, 2005). Essa ideia histórica e culturalmente formada permeia a 
mente de muitos estudantes e profissionais da área de saúde e se não trabalhada de 
forma estruturada e direcionada vai se perpetuar progressivamente, impedindo a 
libertação completa de estigmas e preconceitos históricos que comprometem fortemente 
a qualidade de vida e a assistência ao paciente com transtorno mental (SOININEN et al., 
2014; AOSANI; NUNES, 2013).  

As mudanças na assistência ao paciente com transtorno mental na visão de 
atuação da psiquiatria estão intimamente relacionadas a um trabalho de intervenção e 
debate junto à universidade, criando espaços de capacitação, reflexão e discussão sobre 
aspectos históricos e conceitos fundamentais na psiquiatria, de forma crítica e de 
intervenção na qualificação do profissional de saúde, em sua formação generalista. As 
faculdades de medicina possuem, portanto, papel fundamental na criação de projetos de 
transformação da realidade que permeia a assistência e o ensino da saúde mental nas 
escolas médicas, promovendo a formação de atores engajados na luta contra a quebra de 
preconceitos e estigmas em saúde mental e ao incentivo de participação do militante 
junto ao processo de transformação e quebra de raízes manicomiais e tradicionais da 
psiquiatria. Busca-se, assim, a continuidade do processo de reforma na produção de 
mais espaços sociais de atuação e valorização dos pacientes considerados loucos, 
quebrando muros institucionais e preconceituosos para rever crenças e valores 
estigmatizantes (RAMOS-CERQUEIRA et al., 2009; BOTTI; COTTA; CÉLIO, 2006; 
BARROS et al., 1999).  

Com a evolução do processo da Reforma Psiquiátrica e a necessidade de ampliar 
o contato do acadêmico de medicina e dos demais cursos da área de saúde com os 
desafios dentro do campo da saúde mental, tem-se a idéia de trabalhar em uma 
mobilização acadêmica para estruturar novas metodologias que utilizem uma linguagem 
diferenciada e levem um debate lúdico, ativo e de espaço aberto de participação 
englobando conceitos e reflexões da psiquiatria moderna e da evolução da mesma 
inserida dentro do espaço da saúde mental como um todo. A utilização de filmes, 
documentários e entrevistas foi pensada como um canal de análise, permitindo uma 
abordagem diferente de palestras e simples transmissão de conhecimento de forma 
passiva sobre temas da psiquiatria como transtornos mentais, aspectos de diagnóstico e 
tratamento, histórico de evolução da psiquiatria, lutas em saúde mental, conquistas de 
direitos do paciente em sofrimento psíquico. A análise de personagens de filmes é uma 
forma também de mostrar e debater como os transtornos mentais e temas da psiquiatria 
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estão sendo explorados pela mídia, pela indústria do cinema e realizar uma reflexão 
sobre o que pode ser relacionado com a realidade e o que ainda possui estereótipos ou 
pontos de presença das ideias da psiquiatria tradicional. 
 
Da Teoria à Prática da “Loucura Comentada” – Processo de Formação de Grupos de Estudos e Oficinas em Saúde Mental 

A Liga Acadêmica de Saúde Mental, fundada em 2012 por um grupo de 
acadêmicos de medicina de uma universidade privada do Rio de Janeiro, é uma 
organização que proporciona atividades extracurriculares envolvendo a temática da 
saúde mental e é composta por estudantes de diversos cursos da área de saúde. Porém 
no início de sua formação, as atividades acadêmicas eram restritas apenas a palestras 
informativas e unidirecionais, onde o aluno não participava diretamente da construção e 
do debate sobre os temas de saúde mental expostos durante os espaços de ensino. Tal 
postura de ação da liga acadêmica englobava apenas médicos, professores e palestrantes 
com formação em destaque em psicologia e psiquiatria para ministrar aulas expositivas, 
onde os acadêmicos eram apenas ouvintes e não contribuíam para a evolução e abertura 
de discussões de conceitos e temas em saúde mental. A partir disso, foi posto em foco a 
necessidade de uma participação ativa dos estudantes e da abertura de espaços 
reflexivos, onde qualquer acadêmico da área de saúde pudesse compor debates dentro 
da liga e não apenas os membros fundadores e os inscritos por meio da equipe 
organizadora. Os primeiros temas debatidos na estruturação de um grupo de estudos em 
saúde mental como espaço ampliado de debates foram Reforma Psiquiátrica, Luta Anti-
manicomial, saúde mental dos estudantes de medicina, saúde mental na atenção básica e 
ampliação do estudo de saúde mental no currículo médico, arteterapia, 
psicofarmacologia, exame psíquico e saúde mental na atenção básica. Eram 
disponibilizados artigos científicos sobre o tema em foco no debate mensal, e os 
acadêmicos estudariam e levariam pontos-chave para o debate posterior do grupo de 
estudos. Em círculos, cada estudante comentava sobre os trechos mais marcantes dos 
artigos, discutindo visões e colocando pontos a serem questionados ou enfatizados sobre 
o tema. Com o crescimento da frequência e do número de participantes do grupo foi 
proposta a criação de metodologias ativas e diferenciadas para a troca de conhecimento 
e opiniões assim como busca ativa pelo conhecimento em saúde mental. Fundou-se 
então o CineLoucura, um projeto de extensão criado por 2 acadêmicos e um professor 
orientador, membros da liga acadêmica de saúde mental, ao questionarem a forma com 
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a qual os conceitos e informações em saúde mental eram transmitidos aos alunos, dentro 
e fora das disciplinas de psiquiatria e psicologia médica, onde os acadêmicos apenas 
teriam contato no ciclo clínico e início do internato.  
 
CineLoucura: a Análise Reflexiva de Personagens e Histórias em um Contexto Psicossocial de Abordagem da Saúde Mental 

A partir de reflexões e debates que colocaram em foco a necessidade de 
metodologias ativas para uma maior participação do estudante no processo de aquisição 
e construção do conhecimento em saúde mental, evitando a limitação apenas expositiva 
de aulas unidirecionais, foi proposta uma lista de filmes que abordassem diversos temas 
da psiquiatria, psicologia e de saúde mental em sua forma ampla. Dentre os filmes 
exibidos e discutidos durante o projeto foram incluídos os filmes O Lado da Vida e o 
filme Mr. Jones, ambos que também, após a boa adesão e conclusão do debate foram 
inseridos como discussão dentro da disciplina de psiquiatria partindo de uma atividade 
da monitoria da matéria, com uma análise comportamental e de inserção social do 
paciente com transtorno bipolar, assim como a forma de acolhimento da sociedade em 
relação aos períodos de crises desses pacientes, fazendo uma ponte com características 
que correspondem aos estereótipos socialmente, culturalmente e historicamente 
impostos. Outros filmes exibidos são Cisne Negro, A Menina no País das Maravilhas, 
Um Estranho no Ninho, The Bling Ring – A Gangue de Hollywood, Geração Prozac, 
Ninfomaníaca, Melhor é Impossível, Ilha do Medo, Para Sempre Alice, As Vantagens 
de Ser Invisível, Uma Mente Brilhante, Nise – O Coração da Loucura, e Patch Adams – 
O Amor é Contagioso. Os filmes eram previamente assistidos por estudantes que 
selecionavam, junto a professores de saúde mental, momentos da conduta do paciente 
com transtorno mental e de interações polêmicas, assim como a representação da 
sintomatologia do transtorno e momentos de crises desses pacientes. Episódios como 
internações psiquiátricas, retorno para a casa e receptividade e preconceito da sociedade 
em relação à presença daquele paciente no meio social em convívio familiar eram os 
pontos mais debatidos e pausados. Em algumas sessões, ao final de todo o filmes os 
personagens eram listados e cada acadêmico era responsável por fazer uma análise 
psíquica e comportamental de como aquele paciente foi trabalhado durante o filme, o 
que correspondia à realidade da psiquiatria, o que foi representado de forma errônea e 
possíveis motivos dessa representação. As sessões de cinema com debates acontecem 
mensalmente, coordenadas por professores e alunos, que pausam os filmes e 
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documentários em momentos específicos, abrindo espaço para uma análise 
contextualizada das ações, do perfil de cada personagem, do histórico em que ele estava 
inserido e de comparações com a realidade. Posteriormente os alunos presentes são 
convidados a expor opiniões e a falar sobre os aspectos e temas expostos nas cenas 
abordadas do filme. Ao final do filme é feita a rodada da pipoca, com um grande círculo 
onde é exposto um texto complementar escolhido pelo professor em parceria com os 
alunos organizadores sobre o tema abordado no filme. Informações sobre a história de 
luta e evolução da saúde mental no Brasil e no mundo são introduzidas durante todos os 
debates, captando ideias do senso comum que ainda estariam presentes no imaginário 
dos acadêmicos, assim como estereótipos relacionados ao contato com o paciente com 
transtorno mental e a condutas de abordagem e tratamento de transtornos mentais 
diversos, além de formas de acolhimento e tratamento alternativo e de associação à 
psicofarmacologia. O espaço para a fala é comandado pela rodada da pipoca, onde um 
balde contendo vários sacos de pipoca é distribuído no círculo e os acadêmicos ao 
pegarem seu saco de pipoca individual do balde iniciam a fala sobre opiniões, reflexões 
e críticas sobre aspectos abordados dos temas e dos filmes expostos. A utilização do 
balde de pipoca para o início das falas foi uma forma pensada pelos acadêmicos da 
organização de aliar um símbolo de algo relacionado ao lazer, como o ato de ver um 
filme no cinema comendo pipoca, com a possibilidade de associação desse lazer ao 
debate acadêmico, quebrando o enrijecimento e a formalidade de aulas tradicionais. 
Também foi uma forma diferente encontrada para organizar a ordem e o momento das 
falas dos alunos interessados em contribuir com opiniões, ideias, reflexões e dúvidas. 
Ao final do projeto CineLoucura é construído um documento com todos os pontos 
debatidos, conclusões e metas retiradas do espaço de debate para promoção de 
melhorias e evolução do ensino de saúde mental na educação médica da universidade. 
Esse documento é utilizado dentro da monitoria de psiquiatria e dentro do Centro 
Acadêmico de Medicina da instituição para fins de registro histórico de todas as 
construções e contribuições retiradas de ações estudantis para a modificação de formas 
de ensino dentro da escola médica. A finalidade do documento é captar o produto final 
do espaço de discussão, para que não seja perdido e sirva de embasamento para ações e 
programações futuras, dentro do projeto, via material para liga acadêmica e 
principalmente para auxiliar na visão da monitoria e da disciplina como forma auxiliar 
de coletar os principais pontos que devem ser abordados junto aos alunos para quebrar 
estereótipos ainda existentes dentro do campo da psiquiatria, enfatizar um ensino mais 
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focado em temas pouco compreendidos pelas raízes do senso comum existentes, no 
momento do contato inicial do aluno com a psiquiatria dentro da prática médica, assim 
como captar percepções dos estudantes de medicina de diversos períodos sobre 
conceitos, condutas e ações em saúde mental. 

 
Considerações Finais 

A problematização de temas, motivando o acadêmico a debater e propor 
soluções e metas a serem superadas, abre espaço para uma participação ativa e maior 
construção do processo de formação médica em um ambiente de produção de 
conhecimento baseado no contato através de diversos métodos de aprendizagem que 
evidenciem e valorizem a exposição de informações com base em um contexto histórico 
e social, além de capacitação adequada para a desconstrução de conceitos errôneos e 
percepções estereotipadas dos transtornos mentais e do paciente em sofrimento 
psíquico. A ruptura de padrões e idéias da psiquiatria tradicional e do modelo 
manicomial ocorre com a criação de grandes desafios, que apesar de atuais devem ser 
embasados e conhecidos amplamente em seu contexto histórico, proporcionando 
vivências e espaços coletivos de debate e reflexão, buscando assim uma nova forma de 
educação e formação de profissionais de saúde voltados ao tratamento do paciente com 
transtorno mental de uma forma holística e ampliada. As organizações acadêmicas de 
estudantes com criação de projetos de extensão vinculados aos propósitos de educação e 
debates da formação do estudante na aérea de saúde mental são estratégias de ensino 
complementar que, se fundamentadas em uma base ampliada de discussão e 
engajamento social na luta da quebra de modelos tradicionais e a favor de mudanças na 
estruturação do currículo médico são ferramentas essenciais e importantes para a 
ampliação de novas formas e metodologias educativas dentro da formação do 
profissional de saúde. 
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