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ÁREA TEMÁTICA: 

(    )  COMUNICAÇÃO 

( X )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

SAÚDE MENTAL EM CENA 

DOLGAN, Paola1 

OLIVEIRA, Jane Kelly de2 

SKEIKA, Jhony Adelio3 

 

 
Resumo: A mostra de filmes e debates/discussões denominado “Saúde Mental em Cena” teve sua realização 

entre os dias 12 e 14 de setembro de 2018, na Universidade Estadual de Ponta Grossa – campus central, no 

Grande Auditório do bloco A, no período da manhã. O evento contou com a exibição de filmes que abordam os 

temas sobre psicopatologias no Brasil e suas respectivas evoluções de formas de diagnósticos e terapias. Após 

cada exibição, seguia-se debates mediados por especialistas na área correspondente. Contamos com a 

participação de alguns profissionais ligados a CAPS (Ponta Grossa e Castro) e professores da Universidade para 

a mediação dos debates desenvolvidos em cada dia. 

Palavras-chave: Doenças mentais. Mostras de filmes. Universidade. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Cinemas e Temas. 

 

PÚBLICO-ALVO  

O evento Saúde Mental em Cena teve como objetivo atingir a comunidade de Ponta 

Grossa ou demais regiões próximas à cidade, acadêmicos da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa ou não. Assentimos que a temática do evento estimulou interesse nos profissionais da 

área de saúde, educação, assistentes sociais e utentes do Centro de Apoio Psicossocial 

(CAPS) de Ponta Grossa e Castro. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

                                                 
1  Bolsista no projeto Cinema e Temas; graduanda em Letras na Universidade Estadual de Ponta Grossa; 

paoladolgan@gmail.com 
2 Coordenadora do projeto de extensão Cinemas e Temas; Departamento de Estudos da Linguagem, UEPG; 

jkoliveira@uepg.br 
3 Pós-doutorando do Programa de Pós Graduação em Estudos da Linguagem da UEPG; foi Professor Supervisor 

do projeto de extensão Cinemas e Temas; jhonyskeika@yahoo.com.br. 

mailto:paoladolgan@gmail.com
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O projeto procurou atingir toda a comunidade de Ponta Grossa, acadêmicos da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa ou não e demais regiões próximas da cidade.  

 LOCAL DE EXECUÇÃO 

O evento Saúde Mental em Cena, do projeto Cinemas e Temas foi realizado na 

Universidade Estadual de Ponta Grossa – Campus Central. 

JUSTIFICATIVA 

Observamos que a comunidade acadêmica sofre com uma periodicidade cada vez 

maior de relatos/casos de reconhecimento de doenças mentais e psicológicas. Partindo de uma 

leitura de levantamento de dados de um artigo intitulado “Reflexões sobre a saúde mental do 

estudante universitário: estudo empírico com estudantes de uma instituição pública de ensino 

superior” (Artigo publicado pela Revista Gestão em Foco, edição n. 9 – ano 2007), escrito por 

Vinícius Rennó Castro, compreendemos que, com ajuda de alguns instrumentos de 

diagnóstico, a porcentagem de casos de doenças mentais é preocupante. Em ocorrência dessas 

doenças mentais, é notável as possíveis vulnerabilidades de acadêmicos, devido isso, é 

indispensável a ampliação de discussões/debates sobre essas doenças que atingem os jovens 

acadêmicos. 

Além dessa preocupação, o evento teve como proposta uma possível desconstrução 

de preconceitos e trazer mais conhecimento para a comunidade, pois consideramos 

extremamente necessário prestar à comunidade oportunidades de discussão e debates sobre 

esse tema. 

OBJETIVOS 

Tivemos como objetivo primário proporcionar um momento para discussão sobre 

psicopatologia na universidade e fora dela. Trouxemos como objetivos específicos a 

estimulação de discussões sobre o tema Doenças Mentais no Brasil. Dessa forma, reunimos a 

oportunidade de discutir sobre as evoluções dos tratamentos para essas doenças e motivamos 

o conhecimento sobre psicopatologia e ajudamos a desconstruir e minimizar a intolerância e 

estigmas em relação à esse assunto. 

METODOLOGIA 
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Nos dias 12, 13 e 14 de setembro exibimos os filmes Bicho de Sete Cabeças (2000), 

dirigido por Laís Bodasnky; Nise: O coração da loucura (2015), dirigido por Roberto 

Berliner; Holocasuto Brasileiro (2016), direção de Daniela Arbex e Armando Mendez. 

Após a apresentação dos filmes, um profissional do Centro de Apoio Psicossocial 

(CAPS) e um professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa palestraram sobre os 

filmes. Por conseguinte, foi promovido e mediado discussões/debates sobre os temas 

abordados em cada filme. 

RESULTADOS 

 Com esse evento proposto pelo projeto obtemos um resultado satisfatório, pois 

conseguimos atingir um número de participantes ouvintes considerável, um total de 99 

pessoas, das quais pessoas não só da comunidade acadêmica, mas de toda a região que 

disporia de interesse no tema abordado.  

Conseguimos também realizar todos os objetivos em relação às atividades propostas. 

Tivemos discussões/debates desenvolvidos com ótima qualidade por especialistas da área e 

também contamos com a colaboração de um professor da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa que tem um conhecimento cinematográfico significativo para mediar e complementar 

as discussões e, desse modo, conseguimos proporcionar à comunidade conhecimentos 

relevantes sobre as doenças mentais e recursos terapêuticos das mesmas. 

Notamos que esse evento teve uma carga de extrema importância, pois, levando em 

conta os dados estudados, discussões sobre esse tema, percebemos que um evento com tal 

temática pode ajudar e dar suporte  tanto a portadores de doenças mentais, como também a 

familiares ou pessoas do mesmo círculo social que, de certa forma, também são afetados. Os 

momentos de debate do evento foram ocasiões para que os inscritos fizessem depoimentos e 

dessem testemunhos de situações que viveram. Como havia entre os convidados palestrantes 

profissionais da área de saúde, os interessados receberam informações sobre os serviços de 

apoio oferecidos pela prefeitura. Assim, o evento além de debater saúde mental – o que era o 

objetivo primeiro da proposta – também prestou um trabalho de utilidade pública ao informar 

o público sobre os centros de atenção à saúde mental de Ponta Grossa e região. 
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Contamos com sugestões para que o evento fosse propagado mais vezes, pois o 

público concorda com a necessidade de falar mais sobre esses assuntos, visto que ainda são 

tabus na sociedade. 

 

FOTO(S) 

 

Legenda: Imagem do Anfiteatro A, no momento da exibição de um dos filmes do evento Saúde Mental em Cena. 

Foto de Caroline de Souza Ribeiro (acadêmica do curso de Letras da UEPG) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É notável explanações de diagnósticos de psicopatologias no coletivo discente e 

docente. Partindo dos estudos de Vinicius Rennó Castro (2017), podemos entender que as 

doenças atingem mais de 60% dos estudantes, ou seja, de 10 acadêmicos 7 têm depressão ou 

ansiedade. São números preocupantes, visto que é mais da metade da comunidade acadêmica 

que sofre dessas doenças que só tendem a piorar no decorrer do tempo e, sem informação, a 

chance de uma melhora sofre um declínio ainda maior, sendo que, essas psicopatologias 

equivalem a problemas seríssimos que podem terminar em tragédias. 

Além de essas psicopatologias atingirem o coletivo discente e docente, elas também 

afetam uma porcentagem preocupante de pessoas e o evento conseguiu atrair muitos 

envolvidos, pois procurou abranger todos e não apenas quem tem um determinado contato 
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com essas doenças mentais, dado que o conhecimento é pertinente para desconstruir 

preconceitos enraizados na sociedade. 

Desse modo, tivemos o esmero de trazer para a comunidade uma importante 

oportunidade para adquirir conhecimentos de qualidade em relação a esses assuntos, pois não 

afeta apenas os portadores das doenças, mas os familiares que precisam encontrar maneiras 

para ajudar seus entes.  

APOIO:  

Fundação Araucária. 
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