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Objetivo geral: Realizar uma intervenção artística no Hospital Ulysses Pernambucano
como forma de contribuir para melhoria da saúde mental das pessoas acometidas de
transtornos psíquicos, do ponto de vista pessoal e social. :
Objetivos específicos:
• Desenvolver a expressão artística dos pacientes do Hospital Ulysses Pernambucano,
através da pintura, desenho e gravura;
• Possibilitar o encontro da arte com os pacientes do Hospital Ulysses Pernambucano,
professor e estudantes do curso de licenciatura em artes plásticas da UFPE;
• Contribuir para uma ação profissional multidisciplinar no campo da arte e saúde
mental voltada para o social;
• Realizar álbum de litogravura, exposição e folders a partir dos trabalhos produzidos
durante a intervenção artística.

Resumo:

A relação entre arte e psicologia compõe um cenário instigante para refletirmos sobre a
arte como dispositivo de cuidado no campo da saúde mental. O Projeto tem como
objetivo acolher os pacientes e estimular a linguagem da arte através da realização de
uma intervenção artística. Será realizado no Centro de Atividades Terapêuticas do
Hospital Ulysses Pernambucano, localizado no bairro da Tamarineira, Recife e na oficina
de litogravura da UFPE. A metodologia será interativa, constará de uma intervenção de
artes plásticas através de oficina junto aos pacientes acometidos de transtornos
psíquicos do hospital, por um período de três meses e oito meses na UFPE , procurando
possibilitar a expressão de emoções, sentimentos e expectativas através do desenho,
pintura e gravura. Contará com uma equipe técnica de saúde do hospital, professora e

alunos do Curso de Licenciatura em Artes Plástica da UFPE. Da intervenção artística
esperamos realizar um álbum de litogravura, com desenhos dos pacientes, folder e
exposição com os trabalhos. Como também estimular as práticas artísticas em pessoas
com transtornos psíquicos com vista à proposição desta modalidade de intervenção
artística como dispositivo de potência produtora de sentido para vida, incentivando à
dignidade de todo ser humano e o desenvolvimento da autonomia e do exercício de
cidadania, independente do seu estado de ser..

