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Apresentação

Seja bem-vindo/a, a Casa é sua! Se você se arriscar a fazer a 
travessia destas páginas poderá descobrir veredas trilhadas por 
sujeitos singulares que não sentem medo e/ou vergonha de se (auto)
denominar “militantes” – aqueles e aquelas que se articulam para 
pensar, promover e construir a saúde mental no bosque da Reforma 
Psiquiátrica Brasileira. Os textos apresentados, nesse cenário, con-
figuram-se como um ativismo político e social, que permitem (re)
pensar, rever, projetar, redecorar o processo de desinstituciona-
lização e a efetivação de um de seus dispositivos - as Residências 
Terapêuticas. 

Gostaríamos de agradecer a todos e todas que tornaram mais esse 
alicerce (ou já será telhado?) possível: à Universidade Estadual da 
Paraíba, lar da maior parte dos habitantes da edificação, como docen-
tes/pesquisadores/as, discentes, servidores técnico-administrativos, 
particularmente, aos que integram a Equipe da EDUEPB; aos auto-
res/as, pela paciência histórica, coragem e partilha de generosidade 
em colocarem as mãos na água, cimento, areia, para a construção da 
nossa moradia; aos artistas que deram conta do projeto gráfico. Um 
agradecimento singular para Florianita C. Braga-Campos e Maria 
do Carmo Eulálio, por terem sido lanternas e fios que nos conecta-
ram e geraram força e luz para aqui estar. Gentileza deve e precisa 
gerar gentileza. A todos e todas que partilham conosco a loucura 
pela vida, ternos e eternamente gratos somos.

Campina Grande; 05 de setembro; transição da Lua Minguante 
para Nova; inverno, com atraso, como a Reforma Psiquiátrica, mas 
como há tempos não se experimentava... Noite nublada, mas só em 
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parte. Agora (23h02min), 43 moradores das residências terapêuti-
cas desse município dormem em seus quartos, aquecidos, vestidos, 
alimentados/nutridos, integrados na família possível, na sociedade 
real! Vida longa e perene à Desinstitucionalização!
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