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Foi realizado em setembro, no 
Rio Grande do Sul, o I Encontro Na-
cional de Estudantes Antimanicomiais 
(ENEAMA). O evento é considerado 
importante não apenas para os estu-
dantes do Brasil, como para usuários 
de serviço e fortalecimento da rede. 
Aproveitando-se esta oportunidade 
de fomentar a troca de experiências e 
ideias, fortalecendo o trabalho com a 
saúde mental dos futuros profissionais 
de saúde do Brasil. Em entrevista ao 
jornal VOZES, a psicologa Ivarlete 
Guimarães de França, integrante do 
FGSM (Fórum Gaúcho de Saúde 
Mental), Movimento de Saúde Mental  
do Rio Grande do Sul, integra a RE-
NILA (Rede Nacional Internúcleos da 
Luta Antimanicomial), explica como 
surgiu o ENEAMA: “Durante a mar-
cha dos usuários, a RENILA lançou o 
desafio para que os Estudantes formas-
sem uma organização dos Estudantes 
Antimanicomiais possibilitando maior 
engajamento político deles na luta pelo 
fim dos manicômios. 

A partir desta organização polí-
tica também seria possível lançar um 
olhar mais crítico sobre a formação, 
buscando maior comprometimento 
do ensino  com a Reforma Psiquiátri-
ca Antimanicomial. A partir daquele 
momento discutiram profundamente a 
proposta e encararam o desafio de criar 
uma entidade de estudantes antimani-
comiais. Uma das articuladoras deste 
Movimento foi Sandra Leon, militante 
do FGSM. Ao chegarmos no RS, deu-
se início a mobilização de estudantes 
de diferentes regiões do País para a 
realização do I Encontro Nacional do 
Estudantes Antimanicomiais”. 

Segundo Ivarlete, o compromisso 
que tem perante as lutas sociais e por 
acreditar que a força dos movimentos 
organizados produzam as transforma-
ções que chegam almejar, foi o forte 
motivo que a levou a participar do 
ENEAMA. 

“Ao ser convocada pelos es-
tudantes me senti convocada a dar 
minha contribuição ao debate sobre a 

u  eneama

I Encontro Nacional 
de Estudantes
Antimanicomial

Reforma Psiquiátrica e a luta antima-
nicomial, a partir da minha trajetória 
acumulada nesta luta. Considero que o 
movimento dos estudantes vai renovar 
as forças e potencializar a luta por uma 
Sociedade Sem Manicômios pela qual 
tanto lutamos!”, destacou.

 “Fui convida a participar como 
palestrante na Mesa 1 (Saúde Mental 
e Sociedade): ‘Uma Outra Sociedade 
Possível: na sombra da Reforma - te-
mas sombrios, práticas libertárias’ em 
que falei sobre o Manicômio Judicia-
rio do RS, com o tema - “Loucura e 
infração: da repressão e da segregação 
ao cuidado transformador”, afirmou 
ainda. 

A psicóloga disse, também, que 
tem grandes expectativas com este 
ENEAMA, pois acredita ser o início 
de um processo de organização de no-
vos atores sociais que irão impunhar 
a bandeira antimanicomial, buscando 

Movimento Estudantil mos-
tra que chegou para reno-
var as forças e potenciali-
zar a Luta Antimanicomial

renová-la e mantê-la potente. 
“Acho extremamente necessário 

que novas forças se agreguem a esta 
luta, pois muitos dos precursores da 
Luta Antimanicomial, atualmente, es-
tão em outros espaços. A maioria está 
nas gestões públicas de saúde mental, 
sendo alvos de críticas da sociedade, 
devido ao baixo rítmo na implantação 
da rede de Serviços Substitutivos que 
deveria dar sustentação a Reforma 
Psiquiátrica e avançar na substituição 
o modelo manicomial. Desta forma, 
temos vivenciado um momento de se-
rias desmobilização dos movimentos 
antimanicomiais, por isso espero seja 
retomado pelos estudantes antimani-
comiais”, relatou.

Segundo Sandra Mara Leon, 
acadêmica do Curso de Psicologia – 
PUCRS, integrante da Comissão or-
ganizadora do ENEAMA, disse que 
tem expectativa quanto avanço da Re-

forma Psiquiátrica com 
a atuação estudantil. 

“Acredito que após 
tanto tempo da lei cria-
da e não cumprida o 
momimento estudantil 
dará uma boa sacudida 
nos diversos poderes”, 
disse.

De acordo com 
Sandra, a realização do 
ENEAMA foi um gran-
de passo para o fortale-
cimento da Luta Anti-
manicomial no Brasil.  
“Acredito que esse foi 
um encontro histórico, 
um marco na luta Anti-
manicomial, discutimos 
a nossa formação numa 

perspectiva antimanicomial. Dissemos 
não aos hospícios! Investiremos na luta 
por uma formação que nos dê suporte 
para atender as demandas atuais da 
Saúde Mental, levando em conta a lei 
da Reforma Psiquiátrica no Brasil, que 
preconiza o fim dos manicômios”.

Para a acadêmica, ficou claro 
através das propostas aprovadas na 
plenária final que “nós, estudantes, 
queremos uma formação mais com-
prometida com políticas públicas 
favoráveis a luta antimanicomial, 
que vamos lutar por uma formação 
interdisciplinar, que é preciso divulgar 
a Luta Antimanicomial e materializar 
suas praticas, que haja quebra de fron-
teiras entre usuários e profissionais, 
superando a lógica do normal e do 
patológico numa luta pela ampliação 
do olhar, ter um cuidado voltado para 
a produção de relação de afeto”.
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