
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo Diálogos: Saúde Mental – Setembro Amarelo   

Local Sede do CAU/MG - Av. Getúlio Vargas, 447 - 11º andar - Funcionários, Belo Horizonte - MG  

Data/ Horário 30/09/2021 às 10h00   

Relator Maria Edwiges Sobreira Leal   

 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  

 
Realizamos a segunda edição do novo espaço para troca de experiências do CAU/MG, "Diálogos" que foi transmitido via 

Youtube. Nesse sentido, para fechar o setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio, nada mais adequado do que falar 

sobre saúde mental. Diante disso, o encontro teve o objetivo de relacionar essa reflexão à rotina daqueles que vivem a 

arquitetura e urbanismo cotidianamente numa intensa prática de interação. 

 

Desta forma, o professor João Baptista Magro Filho, professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

de Minas Gerais foi convidado para um bate-papo sobre o assunto, no qual apresentou suas experiências e visões na área. 

   Como médico de centros de saúde e Supervisor Regional de Saúde, atuou nos projetos de constituição de um Sistema 

Integrado de Saúde. O professor João Baptista ainda publicou o livro "A Tradição da Loucura", obra que traz um estudo sobre 

a loucura em Minas Gerais entre 1870 e 1964. E vai lançar em breve o livro “A Cura em Análise”. Além disso, atua em 

consultório de Psicoterapia e Psicanálise. 

    

O palestrante apresentou uma importante reflexão sobre a importância da saúde mental e a importância de falarmos do 

assunto. Além disso, destacou o importante papel dos arquitetos e urbanistas na melhoria da qualidade de vida. Apresentou 

dados que mostram que o estilo de vida interfere em 43%  na saúde e o meio ambiente em 19%, o que mostra a 

importância do espaço cotidiano para a saúde das pessoas. 

  
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=QLBbhDyyivA 

 
CONCLUSÃO: 
 
 A qualidade do debate mostrou a importância de discutirmos a arquitetura e urbanismo sob outras óticas, debatendo com 
diversas áreas do conhecimento sobre a importância do espaço que vivemos. É fundamental que tratemos desse importante 
assunto e que ele influencie na forma como interferimos no espaço por meio do nosso trabalho.  
Poderão ser planejadas novas ações para desdobramentos desse rico debate. 
 

  
Data 30/09/2021                                                 
                                                                                                          
                                                                                                   Arq. e Urb. Maria Edwiges Sobreira Leal 
                                                                                                                   Presidente CAU/MG 

 


		2021-10-04T15:37:43-0300
	MARIA EDWIRGES SOBREIRA LEAL:48566330668




