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Aconteceu em Curitiba entre os dias 20 e 22 de setembro de 2018 o  
II Congresso Nacional  Ouvidores de Vozes. 

Cerca de 300 pessoas estavam presentes em um encontro que 
buscou descontruir a concepção sobre a audição de voz e sua representação 
na sociedade.  O projeto de extensão Comunicação Social e Cidadania 
vinculado a Faculdade de Enfermagem da Unipampa participou desse evento 
e trouxe muitas novidades. 

Uma equipe composta por José Luiz Brasil Molina (Jornalista, ouvinte 
de voz, participante do CAPS II Asas da Liberdade), Marciele Barcelos Ávila 
(Enfermeira Residente do Programa de Saúde Mental Coletiva), Juliana 
Bracini Espadim (Acadêmica de Enfermagem) e Luana Ribeiro Borges 
(Enfermeira Docente do Curso de Enfermagem e coordenadora do Projeto) 
fez a cobertura do Congresso.  

 Durante três dias discutiu-se sobre as novas 
abordagens em Saúde mental, em especial acerca 
do Movimento Internacional de Ouvidores de Vozes 
e da Gestão Autônoma da Medicação (GAM).  

 
Para Paul Backer, um dos fundadores do movimento 

de Ouvidores de Vozes na Inglaterra, as vozes por si só não 
são um problema. A questão está na relação que as pessoas 
estabelecem com as vozes que escutam. Diz que é preciso 
criar espaços seguros onde não se fala das vozes sob um 
olhar clínico psiquiátrico. Um lugar em que todas as vozes e 
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Molina encerra essa matéria com a 
seguinte reflexão: Hoje reconheço que a prisão 
do diagnóstico de esquizofrenia não combinava 
com a vida que eu vivia, me sinto liberto de um 
rótulo, que eu experimentei durante 11 anos da 
minha vida. É uma luz que iluminou meus 
pensamentos e me fez acreditar que eu não sou 
o que a medicina dizia que eu era”. 

A equipe agradece o apoio do Curso de Enfermagem da 
Unipampa e do Diretório Acadêmico da Enfermagem “Nightingale” para 
realização desse projeto. E convida toda a comunidade para participar 
do III Simpósio Integrado de Saúde do Pampa que se inicia em 16 de 
outubro de 2018 no Campus Uruguaiana. Vamos discutir mais sobre isso 
no Minicurso Converse com as Vozes - uma nova perspectiva para 
experiência humana de ouvir vozes, a ser realizado no Inscrições até o 
preenchimento das vagas.  

Nesse encontro todas as vozes serão bem-vindas! 

Fale com as vozes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando alguém lhe procura para falar sobre suas vozes é 
importante manter a calma e ser curioso sobre as vozes, pois essa pessoa 
está vivendo uma experiência extraordinária. Pergunte-se: o que está 
acontecendo com aquela pessoa naquele momento. Procure alternativas 
para melhorar a situação da crise, mas essas alternativas precisam ser 
orientadas por quem vivencia a experiência da audição de voz. 

 

Destaca que a GAM é uma ferramenta 
de ajuda para ampliação e fortalecimento do 
exercício de direitos sobre a vida. Não se trata 
apenas da medicação, mas de pensar o papel 
que a medicação tem na vida das pessoas.  

Celine Cyr mediadora do GAM do Canadá 
complementa dizendo que a maior diferença entre 
os movimentos alternativos (novas abordagens) e os 
serviços de saúde Mental é que cuidamos de pessoas 
e não de doenças. E, para isso é preciso aceitar que 
somente vivendo a experiencia, sendo um expert, é 
possível desenhar e escolher a melhor forma de 
cuidar de si. E nisso, a GAM vem ajudando pessoas 
que fazem uso de psicotrópicos em todo mundo.  

Trata-se de reconhecer nelas a possibilidade e direito de escolha 
sobre si. É um exercício de empoderamento que leva ao 
autoconhecimento, a auto aceitação e ao empoderamento sobre a própria 
vida.  

Guia GAM Brasil 

É inaceitável desconsiderar que a cada 3 pessoas que usam 
psicotrópicos apenas uma terá os efeitos esperados, uma não fará 
diferença esse uso e uma terá uma experiência muito negativa com o uso 
da medicação. 
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Só a pessoa tem a expertise necessária para orientar o tratamento 
medicamentoso, avaliando os prós e contras em um processo que vai 
desde o ajuste de dose a suspensão de uso, em alguns casos. “A GAM é 
empoderamento, não é contra a medicação. Não é sobre reduzir a 
medicação, é qualidade de vida. Se você toma medicação é para ficar 
melhor. São sete passos, não é uma receita”. 

Para Luciane Prado Kantorski (Enfermeira 
Docente da Faculdade de Enfermagem UFPel) a 
mudança principal nessas abordagens consiste na 
compreensão de que sim, as vozes são reais! Elas 
estão ali e precisam ser consideradas. Essa é uma 
mudança que parece simples, mas não é. É uma 
lógica que se opõe a tudo que se ensina inclusive nos 
bancos das universidades, onde aprendemos que as 
vozes são sintomas, que existem apenas para o 
outro, mas que não são reais. E essa postura de 
ccccccc negação das vozes é terrível para quem as ouve, que passa a tentar 

ignorar as vozes, as quais só aumentam e fortalecem seus traços 
negativos.  

Ao compartilhar sua experiencia na Itália, com grupos de ouvintes 
de voz e cursos com Cristina Contini, Luciane lembra que o fundamental 
para os não ouvintes de vozes na abordagem a essa experiencia é aceitar 
que sim, essas vozes estão aqui. Elas são reais. É preciso se indagar sobre 
elas.  

Você sabe o que elas são? Sabe o que elas querem lhe dizer? O que 
elas representam para você? 

Embora já tenhamos a compreensão de que essa voz é um 
sentimento muito grande contido dentro da pessoa, que precisa ser 
compreendido. É necessário que se enfrente a voz, perguntando o que ela 
significa. Mas, atentando para necessidade dos não ouvintes conterem 
seu impulso em construir explicações sobre as vozes de maneira externa 
ao ouvinte. Não adianta de nada querer interpretar para o outro. É preciso 
que ele faça seu próprio caminho na construção de respostas sobre suas 
vozes. 

Deivisson Viana Dantas dos Santos 
(Psiquiatra Docente da UFPR) traz uma discussão 
sobre a forma como os profissionais de saúde são 
ensinados a escutar as pessoas. Salienta que 
embora a Anamnese, instrumento orientador da 
escuta adotado durante os atendimentos de saúde, 
seja muito útil em situações clínicas orgânicas, 
como para identificar uma pneumonia, é limitante 
no contexto da saúde mental. Ela restringe o espaço 
da experiência humana e categoriza tudo em sintomas. Existe um não saber 

na psiquiatria que todos nós profissionais precisamos assumir como fato. 
O exercício diagnóstico é dedutível e variável, é importante lembrar que 
ele não é uma sentença. Você pode simplesmente não ter nada. Ou eu 
posso tranquilamente não saber o que você tem. E tudo bem, não há 
culpas nem incompetência nisso. Podemos ouvir a experiência e acolher o 
ouvinte até que ele mesmo construa suas respostas. 

Sabrina Stefanello (Psiquiatra Docente da 
UFPR) complementa dizendo que precisamos ser 
autocríticos em relação as nossas práticas, e tentar 
ouvir e acolher o outro de uma forma mais honesta. 
Tome cuidado com suas palavras e esteja aberto a 
experiência do outro. Reconheça sem julgar.  
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Paul, lembra que ouvir vozes está relacionado a experiências 
traumáticas, que aparecem em situações estressantes. Algumas pessoas 
ouvem vozes boas e ruins, que coexistem.  É nosso papel, algumas vezes 
atuar como mediadores da relação entre ouvinte e voz, auxiliando o 
ouvinte a fazer alianças com as vozes do bem.  

 “Não usem rótulos! Todas as 
pessoas são diferentes e 
todas as pessoas tem 
desafios diferentes”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seus hospedeiros sejam bem-vindos. Onde todas as explicações sejam 
possíveis e aceitáveis, e assim, aos poucos a pessoa passa a perceber que 
as vozes são suas angústias e aprende a lidar com elas. Salienta que cerca 
de 10% da população geral já ouviu, ouve ou vai ouvir vozes em algum 
momentouvir momento, e nem metade dessas foi 

capturada pelos serviços de saúde. Isso 
só reforça a necessidade de romper 
com os rótulos diagnósticos e 
compreender a audição de voz como 
um fenômeno humano possível, uma 
variação do jeito de ser, assim como ser 
canhoto. 

Para este movimento a psiquiatria pegou uma experiencia humana, 
muito real, que é ouvir vozes e transformou-a em um sintoma de algo que 
inadequado, uma doença. A compreensão de que tem algo errado com 
você quando escuta vozes, é assustadora e desoladora, e não restam boas 
perspectivas para você. E geralmente isso provoca medo, frustração e 
desesperança, o que leva as pessoas a negar as vozes e ignorá-las isolando-
se, para sofrer sozinha. Paul solicita: 

 Paul Baker                                  Celine Cyr 

Links úteis: 

Intervoice: Movimento Internacional de Ouvidores de Vozes 
/ Brasil.  Disponível em: 
https://www.facebook.com/groups/intervoicebrasil/  

Ouvidores de Vozes (Hearing Voices) Canal Futura, Brazil 
2017. Dispinível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=le1SWAOjarI  

Guia GAM e Guia de Usuários da Saúde Mental GUSM. 
Dispinível em: 
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/laboratorio-saude-
coletiva-e-saude-mental-interfaces  
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