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“Os saberes e práticas voltadas para os considerados doentes 

mentais apresentam a mesma lógica que move os mecanismos de 

dominação e imposição da lei e da ordem” 

 (COSTA E TUNDIS, 2007) 
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I – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

- Nome do Evento 

II Encontro Nacional de Estudantes Antimanicomiais - ENEAMA 

 

- Tema 

Ações Intersetoriais na Reforma Psiquiátrica: novos horizontes na Luta Antimanicomial. 

 

- Local do Evento 

Brasília - DF 

 

 - Data do Evento 

2, 3, 4 e 5 de Novembro de 2011 

 

- Público-Alvo 

Previsão de aproximadamente 500 participantes. Estudantes e docentes de cursos de graduação e pós-

graduação interessados pelo campo da saúde mental; gestores, usuários, familiares e profissionais de 

serviços de saúde mental; movimentos sociais. 

 

- Atividades Previstas 

• Plenárias; 

• Mesas-redondas; 

• Grupos de Trabalho;  

• Documentários; 

• Exposições; 

• Apresentações culturais; 

• Ato Público. 

 

- Programação Cultural 

• Eventos culturais temáticos; 

• Exposição de arte; 

• Apresentações Culturais de Usuários dos Serviços de Saúde Mental. 

 

- Recursos Físicos 

• Alojamento no Minas Tênis Clube, com capacidade para cerca de 300 pessoas; 

• Auditório Principal para 500 participantes, preferencialmente o Centro Comunitário Athos Bulcão; 
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• Salas para a realização das oficinas e demais atividades, disponíveis na Universidade nos dias 

do evento, como o anfiteatro 9.  

 

- Divulgação 

• Apresentação e discussão da proposta do ENEMA em reuniões de Colegiados de Cursos de 

Graduação; 

• Site do Encontro Nacional; 

• Centros Acadêmicos dos Cursos de Graduação em todo Brasil. 

 

- Realização 

Estudantes e Centros Acadêmicos de diversos cursos de graduação interessados e/ou envolvidos no 

campo da saúde mental.  

 

- Apoio 

• Centro Acadêmico de Enfermagem da Faculdade de Ceilândia – UnB; 

• Centro Acadêmico de Farmácia da Faculdade de Ceilândia – UnB; 

• Centro Acadêmico de Psicologia – UnB; 

• Centro Acadêmico de Psicologia – UCB; 

• Liga de Psiquiatria – UnB; 

• Diretório Central dos Estudantes – UnB; 

• Coletivo Nacional de Estudantes Antimanicomiais; 
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II – APRESENTAÇÃO 

Em 30 de setembro de 2009, duas mil e trezentas (2300) pessoas entre usuários, trabalhadores, 

militantes e estudantes, reuniram-se na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, com música, dança, 

bonecos, cartazes e faixas defendendo as formas de tratamento que substituem o velho manicômio e 

permitem o convívio social aos portadores de transtorno mental. A “Marcha dos Usuários por uma 

Reforma Psiquiátrica Antimanicomial” fez acontecer o que parecia improvável: pessoas chamadas 

loucas, inválidas, com histórias de internações, se deslocaram para Brasília e foram recebidas pelo 

Planalto, em dez audiências em ministérios, na Câmara e no Senado.  

Gilberto Carvalho, chefe do gabinete pessoal do presidente da república, recebeu 35 

manifestantes e destacou que „de invisíveis, os usuários da saúde mental conquistaram lugar de 

cidadãos‟. 

Os usuários foram ouvidos e o governo deliberou com eles, pois marcharam organizadamente e 

apresentaram pautas precisas, por serem conhecedores da situação real das políticas públicas a eles 

destinadas – ou das que precisam ser criadas, como é o caso das relacionadas à subsistência, renda e 

economia solidária. 

Durante a Marcha, o Presidente da Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial (RENILA) 

fez um chamamento aos estudantes para um debate sobre a Reforma Psiquiátrica Antimanicomial. Um 

número significativo de estudantes apresentou-se e deu início a discussões produtivas acerca do tema. 

Porém, tornou-se visível a necessidade de maiores discussões, reflexões e ações articuladas entre os 

diversos estudantes do país acerca da Saúde Mental e Luta antimanicomial. Algo inédito apresentava-

se. Dessa forma, marcou-se uma reunião para dar início ao 1º Encontro Nacional de Estudantes 

Antimanicomias (ENEAMA). Essa reunião ocorreu nos dias 07 e 08 de novembro de 2009 em Belo 

Horizonte/MG e contou com representantes de Belo Horizonte e de Porto Alegre. Nessa reunião, alguns 

pontos importantes do ENEAMA foram deliberados a fim de dar continuidade a esse movimento.  

O I Encontro Nacional dos Estudantes Antimanicomiais aconteceu, exitoso, nos dias 4, 5, 6 e 7 de 

setembro, e teve como tema principal a formação dos estudantes em saúde mental, visando a 

discussão de como o ensino da área vêm tratando a causa antimanicomial e como ela pode contribuir 

para a mudança de um paradigma operante durante séculos  e que, cada vez mais, mostra-se 

insuficiente e por vezes desumano.  

Em continuidade, o II ENEAMA virá agregar ainda mais à discussão e à luta. Tratando a cerca da 

Intersetorialiedade como agente indispensável à inclusão desses usuários na sociedade, a integração 

entre áreas como saúde, educação, justiça mostra-se uma importante medida a ser abordada, 

incorporada e devidamente aplicada para o alcance do objetivo final da causa antimanicomial: a 

assistência integral, liberadora e humanizada aos usuários dos serviços de Saúde Mental. 
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III – OBJETIVOS DO ENEAMA 

Gerais:  

Sensibilizar e promover multiplicação nos aspectos que tangem o protagonismo estudantil na luta 

antimanicomial. 

Específicos:  

1) Divulgação das experiências locais dos estudantes antimanicomiais.  

2) O encontro deve contemplar os diversos participantes da saúde mental: estudantes de diferentes 

momentos dos cursos de graduação (diferentes semestres/períodos), variedade dos cursos de 

graduação; residentes multiprofissionais; usuários dos serviços, seus familiares; e universidade. 

Eixo central:  

Ações Intersetoriais na Reforma Psiquiátrica: Novos horizontes na Luta Antimanicomial. 

Eixos Específicos: 

1) Educação e Saúde Mental: O papel das Instituições de Ensino Superior, públicas e privadas, na 

formação em Saúde Mental por uma lógica antimanicomial e intersetorial. 

2) Sociedade e Saúde Mental: a intersetorialidade como um caminho de humanização na atenção à 

saúde mental. 

3) Movimentando a Saúde mental: movimentos sociais e estudantis - debates atuais e 

perspectivas.  
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IV – JUSTIFICATIVA 

Com o movimento da Reforma Psiquiátrica e a nova política de saúde mental, muitas conquistas 

foram alcançadas; um olhar humanizado sobre a loucura, novos serviços de tratamento e novas formas 

de cuidar foram construídas. No Brasil, nas últimas décadas, a assistência em saúde mental está sendo 

transformada com a implantação de novos dispositivos de atenção psicossocial que buscam um novo 

olhar sobre o sujeito que sofre e novas formas de cuidado. "Cuidar significa ocupar-se aqui e agora de 

fazer com que se transformem os modos de viver e sentir o sofrimento do paciente e que ao mesmo 

tempo se transforme sua vida concreta cotidiana" (ROTELLI, et al, 2001).  

O Sistema Único de Saúde (SUS) é fruto de um longo processo de construção política e 

institucional nomeado Reforma Sanitária. Processo considerado civilizatório, com objetivo de produzir 

mudanças dos valores prevalentes na sociedade brasileira, tendo a saúde como eixo de transformação. 

O SUS é uma conquista e seus princípios e diretrizes apontam para uma nova perspectiva de entender 

e fazer saúde no Brasil, pois, prevê a integralidade da assistência, a universalidade, a equidade, 

propondo a humanização do atendimento e a participação social. (BRASIL, 1990). Nesse contexto com 

a Reforma Psiquiátrica emergem os serviços substitutivos e uma rede de cuidados para os usuários de 

saúde mental, que tem como premissa fundadora a liberdade e a negação ao isolamento, a 

integralidade em negação a fragmentação e a re-interação social. (ALVES, GULJOR, 2004; BRASIL, 

2004). 

Porém, há muitos desafios (e beleza) nesse paradigma de cuidado. Como construir coletivamente, 

quando somos herdeiros de um individualismo? Como falar em multiplicidade, quando se somam os 

esforços pela homogeneização? Como falar de loucura, quando a palavra de ordem é a racionalidade? 

Nesse contexto, somos convidados a nos aventurar e a sustentar uma proposta inventiva e 

singularizante de formação e de cuidado em saúde. Que se apóia na complexidade da vida e num outro 

modelo epistêmico que promove um inquietante fazer ético-estético-político. (GUATTARI, 1992; 

PELLANDA & PELLANDA, 1996). 
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V – PROGRAMAÇÃO 

2 de novembro – Quarta-feira 

8h às 15h: Chegada das delegações/ Credenciamento 

15h: Abertura 

16h: Mesa de Abertura – Intersetorialiedade e processos de inclusão. 

 

3 de novembro – Quinta-feira 

9h: Mesa 2 – O real e o ideal: descrevendo o atual percurso da reforma psiquiátrica. 

14h: Grupos de Trabalho / Vivência 

17h30: Elaboração de Cartazes para Ato 

 

4 de novembro– Sexta-Feira 

9h: Ato público 

14h: Tarde Cultural 

20h: Sarau – Apresentações Artisticas por Usuários de Saúde Mental da região  

 

5 de novembro – Sábado 

9h: Discussão de Documentários 

14h: Plenária Final – encaminhamentos e elaboração de um documento de referência 

19h – Encerramento 

 

Obs: 20h às 00h – Saída das delegações 

 

 Exposição de Trabalhos durante os dias 3 e 4 de novembro, sendo retirados no dia 5 

pela manhã 
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VI – COMISSÃO ORGANIZADORA 

Argus Tenório <argus.sugra@gmail.com> (61) 96254506 

Bruna Gomes < brunagomes90@gmail.com> (61) 84291772 

Brunna Carvalho <bruna_cvc@hotmail.com> (61) 92536787 

Dayana Rodrigues <day_cobain67@hotmail.com> (61) 96853479 

Hévane dos Santos <hevane.santos@hotmail.com> (61) 84166882 

Ígor Cavalcanti Andrade Magalhães <igorcavalcanti.a.m@gmail.com> (61) 92942009 

Lucas Fontão < lucaspsfontao@gmail.com> (61) 81632322 
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 VII – SOLICITAÇÕES 

As necessidades de apoio à organização do evento são: 

• Materiais do Encontro (crachá, bolsas, pastas, canecas, blocos de anotação, canetas) 

• Materiais de Divulgação (emissão de cartazes e folders, faixas) 

• 30 camisetas 

• Marmitas para o almoço durantes os 4 dias de encontro 

• Emissão de 600 certificados.  
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VIII – CONCLUSÃO 

A realização do II Encontro Nacional de Estudantes Antimanicomiais será de suma 

importância para os estudantes das diversas áreas envolvidas com a saúde mental, bem como 

para usuários dos serviços e para o fortalecimento da nossa rede. Brasília com sua posição 

geográfica privilegiada é um local que proporciona uma maior facilidade de acesso para que 

tenhamos representantes de todas as regiões do país, para que se conheça as realidades de 

cada local e assim trocar muitas experiências em prol de uma reforma que preze pela melhor 

qualidade de vida dos usuários. Alem disso, é a capital do país, tendo um significado para a 

luta, já que aqui é o centro do poder, onde as decisões políticas necessárias para se 

implementar um serviço de saúde mental ideal efetivamente acontecem.  

E nada melhor do que o espaço da academia para se discutir questões como essa, já que 

o lugar onde temos diversidade de idéias e onde se formam os profissionais, mas também as 

pessoas, que estarão na sociedade convivendo com os problemas encontrados e 

principalmente, tendo ferramentas para resolvê-los.  

Portanto, nos resta organizarmo-nos, tomar conhecimento das realidades, explicitar o que 

ocorre, reivindicar o que desejamos e também construir o que propomos, sendo essa uma 

construção que passará isenta da exclusão e do isolamento daquilo que até o momento não se 

encaixa na norma social e que se convencionou chamar de louco. 

 

 


