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Profissionais e estudantes de todo 
o país participaram do evento 

Evento celebra 50 anos de 
Psicologia como profissão

Em grande estilo, os 
50 anos da regulamenta-
ção da Psicologia como 
profissão no Brasil foram 
comemorados na 2ª Mos-
tra Nacional de Práticas 
em Psicologia, realizada 
no Parque do Anhembi, 
em São Paulo, entre os 
dias 20, 21 e 22 de se-
tembro. Durante os três 
dias de atividades, cerca 
de 25 mil pessoas estive-
ram presentes, entre elas 
profissionais, estudantes e 
visitantes de todo o paísDebates, encon-
tros, ideias compartilhadas, engajamento 
coletivo e planos futuros estiveram entre 
as características marcantes da Mostra. 
“Iremos levar no coração a emoção deste 
encontro com todas as palavras e ideias 
produzidas na Mostra”, afirmou Hum-
berto Verona, presidente do Conselho 
Federal de Psicologia (CFP).

u  NO BRASIL

 O “Compromisso da Psicologia 
com a Construção do Bem Comum”, 
tema da Mostra, ficou evidente nos 
espaços ocupados no Pavilhão Norte e 
no Palácio de Convenções do Anhembi, 
em São Paulo. O espaço Vladimir Her-
zog trabalhou no tema Direitos Huma-
nos ao exibir com recursos audiovisuais 
a luta pela dignidade do povo brasileiro. 

A Tenda Paulo Freire foi um lugar 
de troca de conhecimentos entre a 
Academia e a sabedoria popular. A 
representação de 89% das mulheres 
entre os profissionais de psicologia, 
foi destaque entre os temas discuti-
dos no Espaço Feminino na Psico-
logia. Também foram integrados na 
diversidade da 2ª Mostra, o espaço 
do CFP, o palco dos CRPs, os espa-
ços do FENPB, BVS-PSI, a sala de 

convivência e a Economia Solidária e 
Saúde Mental (ECOSOL), com produ-
tos artesanais das oficinas de  projetos, 
que deixaram clara a necessidade de 
uma política nacional de apoio aos 
projetos e empreendimentos que pro-
movem a inclusão social pelo trabalho.  

Representantes de países africanos 
de língua portuguesa (Angola, Cabo 

A Associação José Martins de 
Araújo Júnior, instituição responsável 
pelo Jornal Vozes da Saúde Mental 
criada em 1992, comemorou 20 anos 
em dezembro de 2012. A instituição 
foi idealizada por usuários, familiares 
e trabalhadores da saúde mental no 
final dos anos 80, no século 20, no 
contexto dos movimentos sociais da 
região do ABC, que lutavam em prol 
da democracia, da saúde, da Reforma 
Sanitária e da Reforma Psiquiátrica, 
pregando o fim dos manicômios.

O nome da associação homenageia 
um usuário falecido na época. A asso-
ciação tem como principais objetivos: 
promover manifestos e outras ações 
para coibir a discriminação e a violên-
cia contra os usuários da Saúde Men-
tal; estimular ações e práticas subs-
titutivas as do modelo manicomial; 
e promover a inserção e integração 

econômica, social, política e cultural 
dos usuários da Saúde Mental. 

Desenvolve atividades na defesa 
dos direitos dos usuários da saúde 
mental por meio de manifestações e 
lutas pelo fechamento de hospitais psi-
quiátricos – o último de Santo André 
foi fechado em 1999 – participação em 
espaços de decisão como conferências, 
conselhos, fóruns, etc. 

Em 1998 firmou uma parceria 
com o SEMASA (Serviço Municipal 
de Água e Esgoto de Santo André) 
iniciando um trabalho de reciclagem, 
gerando renda para os usuários. Neste 
mesmo ano iniciou parceria com o 
MOVA (Movimento de Alfabetização 
de Jovens e Adultos), formando três 
salas de aula. Em 2002 constituiu a 
Associação de Volta Para Casa, que, 
em co-gestão com a Prefeitura de 
Santo André, implantou e implemen-

tou serviços inovadores no campo da 
saúde mental, na perspectiva da Re-
forma Psiquiátrica, como: Residências 
Terapêuticas, Unidade de Redução de 
Danos, oficinas de geração de renda 
no Núcleo de Projetos Especiais, etc.

A partir de 2003 iniciou parceria 
com a 38ª. Subseção da OAB/Santo 
André, formando a Comissão de Defesa 
dos Direitos dos Usuários da Saúde 
Mental, atendendo todo o tipo de caso 
atinente aos usuários da Saúde Mental.
Em 2005 fez parceria com a Universida-
de Metodista de São Paulo e produziu o 
Jornal VOZES da Saúde Mental.

A associação sempre atuou na área 
da cultura, pois a luta antimanicomial 
preconiza uma mudança na cultura de 

isolar o diferente.
Nesse sentido, em 
parceria com prefei-
turas e conselhos de 
cultura da região do 
Grande ABC, além 
de outros parceiros, 

desenvolveu várias 
edições da Mostra Vozes de Música da 
região do Grande ABC, que integrou 
artistas usuários da Saúde Mental com 
músicos de toda região. 

Promoveu, também, o “Cine-
-Vozes”, atividade de cine-clube em 
parceria com a 38ª. Subseção da OAB/
Santo André. Muitos outros parceiros 
fizeram parte desta instituição, con-
tribuindo para uma sociedade que 
respeite os direitos dos usuários da 
Saúde Mental.

 A festa de comemoração está 
sendo preparada! Para saber mais es-
creva para: jornalvozes@hotmail.com 

Elizabete Henna

u  ASSOCIAÇÃO

José Martins Araujo Jr.
completa 20 anos

Verde e Moçambique) e Portugal tam-
bém compartilharam suas práticas com 
profissionais de todo país. A América 
Latina marcou presença, com 11 países 
sendo representados e apresentando 
seus pôsteres. 

A Conselheira do CFP e Curadora 
Chefe da 2ª Mostra, Monalisa Barros, 
destacou: “A atividade foi feita por 
cada sorriso, cada presença, cada en-
contro, cada estado brasileiro e amigos 
de outros países”.

Movimentos Sociais

A 2ª edição da Mostra também foi 
um momento importante de aproxima-
ção da psicologia com movimentos so-
ciais que lutam por justiça social, con-
tando com a presença de representantes 
de organizações que, acompanhados 
por uma equipe da organização, foram 
conduzidos a uma visita guiada pelas 
atividades desenvolvidas no pavilhão 
do Anhembi, com objetivo de conhece-
rem os trabalhos expostos nas diversas 
modalidades das práticas psicológicas.

Segundo organizadores do evento, 
esta interação teve como objetivo for-
talecer ainda mais o diálogo entre a 
Psicologia, como ciência e profissão, 
com a luta dos movimentos sociais 
organizados, parceiros importantes na 
construção do desenvolvimento social.

                 
 Mario A. Moro

Festa integrou 
artistas e usuários 
da Saúde mental
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