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u LUTA

Cresce discussão
antimanicomial
nas Faculdades
Fomentadas pelas articulações da Luta Antimanicomial e pelas mobilizações do Encontro Nacional
Estudantil Antimanicomial
(ENEAMA), discussões sobre a Luta Antimanicomial
cresceram nos últimos anos
perante os estudantes nas faculdades, contando, inclusive, com convites à usuários,
familiares e militantes da
Luta Antimanicomial para
debates e eventos culturais
pró Reforma Psiquiátrica
Brasileira.

nicomial entre estudantes e
demais presentes.

MEDICINA DO ABC

Em 27 de outubro, no
Campus Planalto, localizado
em São Bernardo do Campo
– SP, foi realizado um debate
sobre o tema Luta Antimanicomial, promovido por um grupo
de estudantes simpatizantes
e apoiadores da causa, por
acompanharem mobilização

No dia 14 de setembro,
com apoio da COMEX, o
curso de Terapia Ocupacional e a disciplina de Saúde
Coletiva, estiveram em parceria com o Fórum Popular
de Saúde Mental do ABCDMRR reunindo estudantes, professores,
psicólogos, usuários
e familiares da saúde
mental para o Sarau
Filosófico – Maluco
Beleza.
Durante o evento, que contou com
a presença da mestre em sociologia e
professora da Faculdade de Medicina
Silmara Conchão, o
vídeo sobre o Hospital Psiquiátrico Vera
Cruz (Sorocaba) foi
exibido, retratando
isolamento, excessiva
medicação e atitudes
desumanas praticadas.
Em seguida, inicio-se a discussão
sobre a Luta Antima-

UNIANHANGUERA
Neste espaço, o evento de
22 de setembro foi organizado pela Associação de Saúde
Mental de Santo André José
Martins de Araújo Jr., que
promoveu para associados
e convidados uma apresentação sobre mobilização da
Luta Antimanicomial.
METODISTA

a t r av é s d o
ENEAMA, e
pela reforma
Psiquiátrica,
que deixa de
ser cumprida
como a lei nº 10.216/01. Na
ocasião, militantes da Luta
Antimanicomial na categoria
de usuários e familiares participaram da mesa de debate.
Durante o evento, o vídeo sobre o Hospital Psiquiátrico Vera Cruz, devido grande repercussão nas
mídias sociais, também foi
apresentado, desta vez, por
Ed Carlos Faria, Psicólogo
e membro do Fórum Popular de Saúde em Campinas,
abrindo a discussão sobre
a Luta Antimanicomial,
promovida por um grupo de
estudantes.
De acordo com a estudante Stephanie, integrante

Sarau Filosófico na
Faculdade de Medicina do ABC

Debate sobre a luta
da organização do antimanicomial na Nacional de Esevento, foi impor- Metodista Planalto tudantes Antimanicomiais, de 7 a
tante “a partici9 de setembro, na
pação do Mario
A. Moro, representando os cidade de Belo Horizonte,
usuários, e do Marcio Ro- ela pode “perceber a impordrigues, representando os tância da articulação entre
familiares, que enriqueceu estudantes, pessoas com
a Roda de Conversa sobre transtornos mentais, famiFormação e Luta Antima- liares, profissionais em tonicomial na Universidade dos os aspectos que lutamos:
contrariedade à internação
Metodista de São Paulo.
A maioria dos estudan- compulsória, aumento de
tes tem acesso apenas aos leitos em hospitais psiquiálivros e aulas, sem fazer tricos, privatização de Caps,
ideia do que de fato é a Luta etc. A luta só é fortalecida
Antimanicomial, e quem de com todos trabalhando juntos”, destacou a estudante.
fato a compõe”.
Segundo a estudante, ao
Mario A. Moro
participar do 3° Encontro

