
 

Departamento de Saúde Coletiva - GT Saúde Mental 

Sugestões de Filmes – Semana Luta Antimanicomial  

 

ENTREVISTA DRA. CIDA MOYSÉS E MICHELE KAMERS  

 http://www.youtube.com/watch?v=qkxw15LkiAA 

Aborda a medicalização de crianças e adolescentes, tema atual que remete a reflexão 

sobre a patologização da infância. 

 

DOCUMENTÁRIO PROFETA DA GENTILEZA JOSÉ DATRINO -

http://www.youtube.com/watch?v=1Cs883NS88E 

Documentário sobre o Profeta Gentileza, um "louco de Deus" que viveu no Rio de 

Janeiro e pregou por todo Brasil sua mensagem anti-capitalista, ecológica, social e 

religiosa, cujo ponto de partida é a máxima "Gentileza gera gentileza". O depoimento de 

Gentileza, sua atuação nas ruas do Rio de Janeiro e o registro de sua obra pictórica são 

os grandes atrativos do filme. 

 

DOCUMENTÁRIO BISPO DO ROSÁRIO - http://www.youtube.com/watch?v=x9wc-

_XoCcw 

Documentário em torno de Artur Bispo do Rosário, artista plástico, interno na Colônia 

Juliano Moreira. O vídeo registra a visão de mundo de Bispo e os seu trabalho - 

tapeçarias, bordados, colagens, instalações e pinturas - realizado ao longo de 7 anos, 

período em que se manteve recluso em seu quarto na Colônia. Parte da série "video-

cartas", realizadas por Fernando Gabeira na década de 1980. 

OBRAS DE BISPO DO ROSÁRIO - http://www.youtube.com/watch?v=Lm6Iz8eu24E 

                 http://www.youtube.com/watch?v=Zw5dQsNo9Ss 

 

UMA MENTE BRILHANTE - http://www.youtube.com/watch?v=kmo9fzCaVFU 

Sinopse: Uma Mente Brilhante é um filme estadunidense de 2001, do gênero drama 

biográfico, dirigido por Ron Howard, sobre a vida do matemático John Forbes Nash que 
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sofria de esquizofrenia. O roteiro foi baseado no livro homônimo de Sylvia Nasar, uma 

biografia muito precisa e abrangente da vida de Nash, adaptado por Akiva Goldsman. 

  

BICHO DE SETE CABEÇAS - http://www.youtube.com/watch?v=VH1Ew1ULrzk 

Sinopse: Seu Wilson (Othon Bastos) e seu filho Neto (Rodrigo Santoro) possuem um 

relacionamento difícil, com um vazio entre eles aumentando cada vez mais. Seu Wilson 

despreza o mundo de Neto e este não suporta a presença do pai. A situação entre os dois 

atinge seu limite e Neto é enviado para um manicômio, onde terá que suportar as 

agruras de um sistema que lentamente devora suas presas. 

  

RAIN MAIN - http://www.saudadeeadeus.com.br/filme451.htm 

Sinopse: Um jovem yuppie (Tom Cruise) fica sabendo que seu pai faleceu. Eles nunca 

se deram bem e não se viam há vários anos, mas ele vai ao enterro e quando vai cuidar 

do testamento fica sabendo que herdou um Buick 1949 e as roseiras premiadas do seu 

pai, sendo que um "beneficiário" tinha herdado três milhões de dólares. Fica curioso em 

saber quem herdou aquela fortuna e descobre que foi seu irmão (Dustin Hoffman), de 

quem ele desconhecia a existência. O irmão dele é autista, mas pode calcular problemas 

matemáticos complicados com grande velocidade e precisão. O yuppie seqüestra seu 

irmão autista da instituição onde ele está internado, pois planeja levá-lo para Los 

Angeles e exigir metade do dinheiro, nem que para isto tenha que ir aos tribunais. É 

durante uma viagem cheia de pequenos imprevistos que os dois se compreenderão 

mutuamente e entenderão o significado de serem irmãos.  

  

TEMPLE GRANDIM - http://www.saudadeeadeus.com.br/filme1474.htm 

Sinopse: Cinebiografia da jovem autista Temple Grandin (Claire Danes) que tinha sua 

maneira particular de ver o mundo, se distanciou dos humanos, mas chegou a conseguir, 

entre outras conquistas, defender seu doutorado. Com uma percepção de vida totalmente 

diferenciada, dedicou-se aos animais e revolucionou os métodos de manejo do gado 

com técnicas que surpreenderam experientes criadores e ajudaram a indústria da 

pecuária americana. 

  

UM MÉTODO PERIGOSO - http://www.saudadeeadeus.com.br/filme589.htm 

Sinopse: O fascinante diretor David Cronenberg (Senhores do Crime) revela um 

episódio pouco conhecido, mas muito marcante na vida dos dois mais importantes 
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psicólogos de todos os tempos. O jovem psicanalista Carl Jung (Michael Fassbender) 

começa um tratamento inovador na histérica Sabina Spielrein (Keira Knigthley), sob 

influência de seu mestre e futuro colega, Sigmund Freud (Viggo Mortensen). Disposto a 

penetrar mais a fundo nos mistérios da mente humana, Jung verá algumas de suas ideias 

se chocarem com as teorias de Freud ao mesmo tempo em que se entrega a um romance 

alucinante e perigoso com a bela Sabina.  

 

TEMPO DE DESPERTAR - http://www.saudadeeadeus.com.br/filme644.htm 

 Sinopse: Bronx, 1969. Malcolm Sayer (Robin Williams) é um neurologista que 

conseguiu emprego em um hospital psiquiátrico. Lá ele encontra vários pacientes que 

aparentemente estão catatônicos, mas Sayer sente que eles estão só "adormecidos" e que 

se forem medicados da maneira certa poderão ser despertados. Assim pesquisa bem o 

assunto e chega à conclusão de que a L-DOPA, uma nova droga que já estava sendo 

usada para pacientes com o Mal de Parkinson, deve ser o medicamento ideal para estes 

casos. No entanto, ao levar o assunto para o diretor, ele autoriza que apenas um paciente 

seja submetido ao tratamento. Imediatamente Sayer escolhe Leonard Lowe (Robert De 

Niro), que há décadas estava "adormecido". Gradualmente Lowe se recupera e isto 

encoraja Sayer em administrar L-DOPA nos outros pacientes, sob sua supervisão. Logo 

os pacientes mostram sinais de melhora e também ansiosos em recuperar o tempo 

perdido. Mas, infelizmente, Lowe começa a apresentar estranhos e perigosos efeitos 

colaterais.  

 

CISNE NEGRO - http://www.saudadeeadeus.com.br/filme391.htm 

Sinopse: Beth MacIntyre (Winona Ryder), a primeira bailarina de uma companhia, está 

prestes a se aposentar. O posto fica com Nina (Natalie Portman), mas ela possui sérios 

problemas pessoais, especialmente com sua mãe (Barbara Hershey). Pressionada por 

Thomas Leroy (Vincent Cassel), um exigente diretor artístico, ela passa a enxergar uma 

concorrência desleal vindo de suas colegas, em especial Lilly (Mila Kunis). Em meio a 

tudo isso, busca a perfeição nos ensaios para o maior desafio de sua carreira: interpretar 

a Rainha Cisne em uma adaptação de "O Lago dos Cisnes". 

 

O MENINO SELVAGEM - http://www.youtube.com/watch?v=r0_uC-cX50w 

Sinopse: Victor de Aveyron foi uma criança encontrada em França em 1798. Trata-se de 

um exemplo clássico de que o ser humano é um ser gregário, eminentemente social, um 
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projeto que se realiza na aprendizagem cultural. Sem o contato com os outros, o ser 

humano não desenvolve formas de pensar, de sentir e de agir próprias dos seres 

humanos. Os seres humanos desenvolvem-se em conformidade com os padrões 

culturais das sociedades em que nascem. O processo de socialização é longo... 

 

O SOLISTA - http://www.saudadeeadeus.com.br/filme824.htm 

Sinopse: Steve Lopez (Robert Downey Jr.) é um colunista famoso do Los Angeles 

Times e vive em busca de uma história incomum. Em um dia como outro qualquer, não 

exatamente em sua busca por uma matéria, ele ouve na rua uma música e descobre 

Nathaniel, tocando muito bem num violino de apenas duas cordas. Seu nome é 

Nathaniel Ayers (Jamie Foxx), um dos milhares de sem teto das ruas de Los Angeles, 

ex-músico que sofre de esquizofrenia, sonha em tocar num grande concerto e é um 

eterno apaixonado por Beethoven. Lopez prepara uma coluna sobre sua descoberta e 

recebe de um leitor, como doação, um instrumento para o músico. É o começo de uma 

amizade que poderá mudar para sempre suas vidas.   
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