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INTRODUÇÃO. O evento proposto foi ao encontro do papel social da universidade, ao
propiciar espaços democráticos que favoreçam e fortaleçam as transformações da relação
da sociedade com o fenômeno da loucura no contexto da Reforma Psiquiátrica Brasileira
e do Movimento de Luta Antimanicomial. Ocorreu na Escola de Enfermagem, tendo como
eixos de debate temas relacionados à Semana de Luta Antimanicomial brasileira. O público
alvo foi de servidores da universidade, acadêmicos e comunidade.
PALAVRAS-CHAVE. Saúde mental. Enfermagem.
OBJETIVO. Promover espaços de debate e compartilhamento de saberes e práticas em
saúde mental.
DESENVOLVIMENTO. Foram realizadas atividades interativas relacionadas à temática
do evento, em parceria com dispositivos institucionais do Município, para o
compartilhamento de suas experiências com os participantes do evento. As atividades
ocorreram nos dias que circundaram o dia 18 de maio, Dia Nacional da Luta
Antimanicomial, e foram compostas por uma exposição de fotos e pela construção de um
varal de criatividade interativo que possibilitou a anexação de frases/ideias/relatos sobre
saúde mental por quem circulou no pátio da Escola de Enfermagem a durante toda a
semana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS. Destaca-se a execução de um varal interativo, construído
ao longo de toda semana, com a participação de alunos da graduação, pós-graduação,
servidores e demais pessoas que circularam na Escola de Enfermagem; a realização de
exposições de imagens relacionadas aos modelos de atenção à saúde mental e exposição e
comercialização de trabalhos de usuários de uma oficina de geração de renda do município;
e a participação dos integrantes do grupo teatral em roda de conversa em que se discutiu a
integração da arte com a saúde mental.

