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Homenageada

Maria Cristina Carvalho da Silva

A homenageada desta edição é Maria Cristina Carvalho da Silva. Graduada em Psicologia pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1983), com aperfeiçoamento em Saúde 
Mental Coletiva na Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (1988), Mestre (2008) e 
Doutoranda (2010) em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Maria Cristina 
Silva foi militante incansável da reforma psiquiátrica e exerceu a coordenação de importantes 
políticas e serviços de atenção psicossocial.

Maria Cristina Silva foi psicóloga na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, docente e coordenadora 
associada do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Mental Coletiva da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, participando ainda, em diferentes períodos, da gestão 
do Sindicato dos Psicólogos do Rio Grande do Sul e do Conselho Regional de Psicologia do RS.
Como Conselheira Nacional de Saúde, representou o Fórum de Coordenadores de Programas 
de Residência em Saúde junto à Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, 
liderando a expansão e a regulamentação dessa modalidade de ensino e formação no País.

Cristina fez proliferar dispositivos e redes de afeto e de luta. Da saúde mental, fez uma prática 
militante em defesa da vida e da residência multiprofissional em saúde; defendeu ainda uma 
formação profissional que diz respeito ao Sistema Único de Saúde, à construção ou ao apoio 
matricial, militou em prol da Educação do Lugar, conceito cunhado em sua dissertação de 
mestrado, e, na aguerrida luta pela democracia brasileira, exerceu uma prática política na 
aprendizagem, no ensino e no trabalho.

Maria Cristina Carvalho da Silva faleceu em 8 de setembro de 2012, em Porto Alegre. Deixa 
como marca e legado a aposta na construção de redes da vida, sempre.
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