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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - FACULDADE DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

NÚCLEO LIVRE 

DISCIPLINA: O HOMEM, A ARTE E A LOUCURA 
GRADE: RESOLUÇÃO CEPEC 
Nº 831 MATRIZ CURRICULAR: BACHARELADO E LICENCIATURA 

SEMESTRE: 1o  ANO: 2012 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 

64 horas 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA:  

64 horas 

CARGA HORÁRIA PRÁTICA:  

00 horas 

DATA E HORÁRIO: Quinta feira das 18:00 as 22:00  

PROFESSOR COORDENADOR DA DISCIPLINA: Profa. Dra. Camila Cardoso Caixeta 

PROFESSORES DA DISCIPLINA: Profa. Dra. Ana Cláudia Afonso Valladares 

 

EMENTA DA DISCIPLINA 

Compreendendo os transtornos mentais através do cinema, da literatura e das artes 
plásticas. Discutindo o papel da sociedade, da família e da mídia na compreensão dos 
transtornos mentais. Conhecendo o sujeito, o diagnóstico e a influência ou impacto do 
transtorno mental sobre o indivíduo, família e sociedade. As Diretrizes da Política Nacional de 
Saúde Mental. O tratamento, o plano de assistência e a rede de cuidado integral para as 
pessoas com transtornos mentais. O cinema, a literatura e as artes plásticas como expressão e 
meio de compreensão dos transtornos mentais. 

 

OBJETIVO GERAL 

Ao final da disciplina o aluno será capaz de: compreender a complexidade dos 
transtornos mentais na sociedade organizada, o diagnóstico e o tratamento de acordo com as 
Políticas Nacionais de Saúde Mental relacionando com as práticas e expressões artísticas ao 
longo do tempo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
ü Compreender a complexidade do problema através das manifestações no cinema, na 

literatura e nas artes plásticas; 
ü Identificar o diagnóstico e a influência ou impacto dos transtornos mentais sobre o 

indivíduo, a família e a sociedade; 
ü Conhecer as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental, a Rede de cuidado 

integral para pessoas com transtorno mental e as Políticas Públicas Estruturais no 
Brasil; 

ü Compreender a complexidade do tratamento;  
ü Conhecer o cinema, a literatura e as artes plásticas como possibilidades de expressão 

e meio de compreensão dos transtornos mentais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I - Compreendendo a complexidade do problema: 
ü A história da loucura e suas representações no cinema, na literatura e nas 

artes plásticas; 
ü Conhecendo a pessoa com transtorno mental, a sociedade e a família nos 

diferentes momentos históricos e sociais da loucura. 
 
     Unidade II – Conhecendo os transtornos mentais e suas expressões no cinema, na 
literatura e nas artes plásticas: 

ü Conhecendo os transtornos de pensamento; 
ü Conhecendo os transtornos de humor e suicídio; 
ü Conhecendo os transtornos de ansiedade; 
ü Conhecendo os transtornos de personalidade 
ü Conhecendo outros transtornos. 

 
     Unidade III - Diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental. 

ü Dimensão do processo da Reforma Psiquiátrica; 
ü Plano Emergencial de Ampliação do acesso ao tratamento no SUS; 
ü Rede de cuidado integral para pessoas com transtorno mental; 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 

a) Método de exposição pelas professoras: aulas expositivas dialogadas, as professoras 
apresentam, explicam, demonstram, ilustram o conteúdo teórico/prático com utilização de 
filmes, imagens, textos da literatura, etc.  
 
b) Método de trabalho independente: estudo dirigido de filmes e obras artísticas e/ou leitura 
orientada de textos, artigos e livros, investigação e solução de problemas, sínteses 
preparatórias ou de elaboração posterior à aula;  
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c) Método de elaboração conjunta: conversação didática sobre o tema, perguntas instigadoras 
de discussão e de buscas de novos olhares para a questão em estudo e avaliação da 
disciplina;  
 
d) Método de trabalho em grupo: os alunos em cooperação desenvolvem tarefas propostas 
pelas professoras, comunicam os resultados à classe e se estabelece uma conversação 
didática dirigida pelas professoras por meio de debates, seminários, apresentações orais, 
oficinas de trabalho, elaboração de estudos de caso, confecção de cartazes, desenhos sobre 
as temáticas;  

e) Método de projetos: investigação de um tema previamente selecionado reverente à profissão 

em formação. 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Serão utilizados como recursos didáticos: multimídia, telas artísticas, textos literários e da mídia 

atual (jornais, revistas, notícias em telejornais, etc). 

 CENÁRIOS DE PRÁTICA ENVOLVIDOS 

Esta disciplina não conta com cenários de prática pois é uma disciplina com carga horária 

apenas teórica.  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será contínuo, por meio do desempenho do aluno, sua presença e 
participação em classe, envolvimento com a disciplina e o cumprimento de leituras 
complementares nos devidos prazos. Lembrando que o aluno deverá ter a freqüência mínima 
de 75% em participação nas aulas teóricas para sua aprovação. A nota será acumulativa e se 
levará em consideração os seguintes itens e pontuação:  
1) Assiduidade e pontualidade: Refere-se a estar presente no horário e dia estabelecidos, de 
forma a cumprir as atividades previstas para a aula prática. 1,0  
 
2) Interesse, disciplina e autocrítica: Responder aos atos pertinentes a sua atuação enquanto 
pessoa e profissional. Ter interesse em aprender mais sobre a disciplina, não apresentar 
comportamento indisciplinar. 1,0  
 
3) Apresentação oral de textos, obras e filmes selecionados nas aulas teóricas: Contribuir para 
o desenvolvimento dos conhecimentos do grupo que articulem os conceitos teórico vistos em 
sala de aula. 1,0  
 
4) Seminário da sua área profissional: Contribuir para o crescimento do grupo com temas e 
debates que articulem o conteúdo teóricos e de acordo com sua área de formação profissional. 
3,0  
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5) Resenha do tema selecionado: Apresentar uma resenha que articule o cinema, a literatura, 
as artes plásticas e os transtornos mentais. 2,0  
 
6) Avaliação final e geral da disciplina: Contribuir para o desenvolvimento da disciplina por meio 
de: apresentação, discussão, avaliação e fechamento da disciplina, com comentários e 
sugestões finais da disciplina, do docente e do aluno. 1,0  
 

8) Auto-avaliação: avaliar o desempenho durante a disciplina e, contribuições que a disciplina 
ofereceu na sua formação pessoal e profissional. 1,0  

CRONOGRAMA (anexo)  

INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1) Amarante, P. (Org.) Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Fiocruz, 2001.  
2) AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-IV-TR-TM: Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos Mentais de Porto Alegre: ArtMed, 2002.  
3) Caplan, G. Compêndio de Psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria clínica. 7ª ed. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.  
4) Dalgalarrondo, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. Porto Alegre: 
Artmed, 2000.  
5) LIMA, E. M. F. A. A smaller art: significance between art, clinics and madness nowadays. 
Interface - Comunic., Saúde, Educ., v.10, n.20, p.317-29, jul/dez 2006.  
6) Nunes, P.; Bueno, R.; Nardi, A. E. Psiquiatria e saúde mental: conceitos clínicos e 
terapêuticos fundamentais. São Paulo: Athneu, 2005.  
7) OMS. CID-10: Classificação Internacional de Transtornos Mentais. Porto Alegre: ArtMed. 
1993.  
8) Ferraz, F. C. O louco de rua visto através da literatura. Psicol. USP [online]. 2000, vol.11, 
n.2, pp. 117-152  
9) Frayze-Pereira, João A.. O desvio do olhar: dos asilos aos museus de arte. Psicol. USP, 
São Paulo, v. 10, n. 2, 1999 .  
10) Saraceno, B. et al. Manual de saúde mental. São Paulo: Hucitec, 1994.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1) Assis, M. O Alienista. São Paulo: Saraiva, 2008.  
2) Laneira-Fernandez, J.; Cheniaux, E. Cinema e Loucura; conhecendo os transtornos mentais 
através dos filmes. Porto Alegre: Artmed, 2010.  
3) Ministério da Saúde. Ministério da Educação. Programa Nacional de Reorientação da 
Formação Profissional em Saúde - Pró-Saúde: objetivos, implementação e desenvolvimento 
potencial. Brasília: Ministério da Saúde, 2007a. 88p.  
4) ______. Ministério da Saúde. Portaria nº 1996, de 20 de Agosto de 2007. Dispõe sobre as 
diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 22 de agosto de 2007b.  
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5) ______. Casa Civil – Lei no 10.216, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais, de 6 de abril de 2001.  
6) ______. Ministério da Saúde – portaria no 1174/GM, que institui o Programa de Qualificação 
dos  
CAPS, de 07 de julho de 2005.  
7) Nunes, P.; Bueno, R.; Nardi, AE. Psiquiatria e saúde mental: conceitos clínicos e 
terapêuticos fundamentais. São Paulo: Atheneu, 2005.  
8) Pitta, A. (Org) Reabilitação Psicossocial no Brasil. São Paulo: Hucitec, 2001.  
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CRONOGRAMA 
 

DATA ATIVIDADE INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS  
 

01/03 Dinâmica de apresentação do 
grupo. Apresentação do Plano 

de Disciplina 
Aula:  A história da Loucura 

 

Plano de disciplina  
 

 MÓDULO I: compreendendo 
a complexidade do problema 

 

08/03 EAD: assistir o filme e o conto. 
Responder o questionário e 

postar na plataforma Moodle. 

Filme: Um estranho no ninho 
Conto: O Alienista (Machado de Assis);  
A vida de: Nise da Silveira (Museu do 
Inconsciente, RJ)  

 MÓDULO II: Conhecendo os 
transtornos mentais e suas 
expressões no cinema, na 

literatura e nas artes 
plásticas. 

 

15/03 EAD: assistir o filme, ler o 
conto. Responder o 
questionário e postar na 
plataforma Moodle. 

Filme: Cisne Negro 
Conto: O homem de areia (E. Hoffmann) - xerox  
A vida de: Arthur Bispo do Rosário 

22/03/12 Aula: Conhecendo os 
transtornos de pensamento 

 Saraceno, B. et al. Manual de saúde mental. São 
Paulo: Hucitec, 1994. 
Caplan, G. Compêndio de Psiquiatria: ciências do 
comportamento e psiquiatria clínica. 7ª ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1997. 

29/03/12 Aula: Conhecendo os 

transtornos de humor 

Saraceno, B. et al. Manual de saúde mental. São 
Paulo: Hucitec, 1994. 
Caplan, G. Compêndio de Psiquiatria: ciências do 
comportamento e psiquiatria clínica. 7ª ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1997. 

05/04/12 EAD: assistir o filme, ler o 

conto. Responder o 

questionário e postar na 

plataforma 

Filme: Mr. Jones  
Conto: Quem sabe? (Guy de Maupassant) - xerox  
A vida de: Van Gogh 

12/04/12 Aula: Conhecendo os 

transtornos de ansiedade 

Saraceno, B. et al. Manual de saúde mental. São 
Paulo: Hucitec, 1994. 
Caplan, G. Compêndio de Psiquiatria: ciências do 
comportamento e psiquiatria clínica. 7ª ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1997. 

19/04/12 EAD: assistir o filme, ler o Filme: Melhor é impossível  
Conto: Coração Denunciador (Edgar Allan Poe) - 
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conto. Responder o 

questionário e postar na 

plataforma 

xerox  
A vida de: Frida Khalo 

 MÓDULO III: Diretrizes da 
Política Nacional de Saúde 
Mental 

 

26/04/12 Aula: Reforma Psiquiátrica  
 

Amarante, P. (Org.) Loucos pela vida: a trajetória 
da reforma psiquiátrica no Brasil. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Fiocruz, 2001. 

03/05/12 Aula: Legislação e Direitos das 
Pessoas com Transtorno 
Mental 

Ministério da Saúde. Portaria nº 1996, de 20 de 
Agosto de 2007. Dispõe sobre as diretrizes para a 
implementação da Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 22 de 
agosto de 2007b.  
Ministério da Saúde. Casa Civil – Lei no 10.216, 
que dispõe sobre a proteção e os direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais, de 6 
de abril de 2001.  

10/05/12 EAD: assistir o filme, ler o 
conto. Responder o 
questionário e postar na 
plataforma 

Filme: Passageiro de Segunda Classe  
Conto: Notícias publicadas na mídia sobre 
pessoas com transtorno mental e seus 
tratamentos.  
A vida de: Lima Barreto (Ref. Contos completos de 
Lima Barreto) – acervo UFG. 

17/05/12 EAD: assistir o filme, ler o 

conto. Responder o 

questionário e postar na 

plataforma 

Filme: O bicho de sete cabeças 
Conto: A causa secreta (Machado de Assis) - 
xerox  
A vida de: Camille Claudel  
(Referência: Liliane Liviano Wahba) – acervo UFG 

24/05/12 EAD: assistir o filme, ler o 

conto. Responder o 

questionário e postar na 

plataforma 

Filme: Melhor é impossível  
Conto: Coração Denunciador (Edgar Allan Poe) - 
xerox  
A vida de: Frida Khalo 

31/05/12  EAD: assistir o filme, ler o 

conto. Responder o 

questionário e postar na 

plataforma 

  

14/06/12    

21/06/12     

28/06/12     
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10/07/12   

12/07/12   

 


