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ATA COM PARECER DA MONOGRAFIA DE FINAL DE CURSO DE PSICOLOGIA,
VIVIANE  SHIMA DO  NASCIMENTO  ALUNA DO  CURSO  DE  GRADUAÇÃO  EM
PSICOLOGIA,  TITULAÇÃO  BACHAREL,  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL
FLUMINENSE DE VOLTA REDONDA

Aos  21 dias do mês de julho de 2017 às  14 horas, apresentou-se o parecer da monografia de
 VIVIANE SHIMA DO NASCIMENTO DIÁLOGOS ENTRE ARTE, LOUCURA E CLÍNICA –
UM  OLHAR  PARA O SOFRIMENTO PSÍQUICO  E  SUA REPRESENTATIVIDADE NA
ARTE. Como orientadora da referida Monografia, o (a) Prof. Dra. Nancy Lamenza, registra a
Banca Avaliadora e parecerista composta por: Profa. Dra. Flavia Helena de Araujo Freire e Prof.
Dr.  Rafael  Mendonça  Dias.  Após  leitura  e  avaliação,  a  banca  considerou  o  trabalho
APROVADO com Nota 8,0. Com o seguinte parecer: 

O TCC tem a pretensão de produzir um campo de reflexão entre arte e loucura, tendo o conceito
de  normatividade  vital  de  Georges  Canguilhem,  como  balizador  para  pensar  a  psiquiatria
enquanto ciência médica, que legitima o manicômio como espaço de tratamento e cura pautado
no paradigma da ciência positivista. Além dessas reflexões, a monografia, também tem como
desafio promover um debate teórico-conceitual em interlocução com a arte, clínica e loucura.

Há um maior investimento no tema da análise da loucura na perspectiva da normatividade, em
detrimento do debate da clínica e da arte. A arte não é tomada no trabalho como um domínio
específico de propriedade dos especialistas, mas uma experiência sensível que se aproxima da
clínica. As articulações entre arte, clínica e loucura poderiam surgir desde o primeiro capítulo e
não somente na parte final. Assim, a autora poderia discutir os desdobramentos dessa articulação
de modo mais proveitoso. O terceiro capítulo é o que seria mais importante para a monografia,
mas é a parte menos consistente. A revisão bibliográfica deixou de fora textos de referência sobre
Nise da Silveira. Considero que a autora pode reparar essa ausência.  

O ponto forte do trabalho está na elaboração de perguntas realizadas ao longo de todo o texto,
produzindo assim provocações e reflexões com o campo, além de um importante exercício de
problematização construído pela aluna.

O  texto  apresenta  na  sua  forma  um tom ensaístico  que  reforça  a  sua  aproximação  com  a
experiência estética. No entanto, a escrita, que tem leveza, nem sempre consegue ser rigorosa e,
por vezes, abusa de termos vagos e impressionistas que acabam desviando o leitor  do objeto
inicial da pesquisa (exemplo final da página 20 e começo da 21).  As conclusões finais, por
exemplo, repetem alguns argumentos que estão presentes na introdução. 

Depois dessas considerações gerais, destacamos as questões mais específicas sobre forma.

1. As citações ao longo do texto carecem do número da página na referência. Importante rever as
citações das páginas 13, 15, 17, 19, 25, 26, 28, 30. Existem dois autores na mesma citação da
página 23. É necessário corrigir a citação da página 24, há uma confusão de autores na mesma
citação. Com relação às referências bibliográficas é preciso colocá-las em ordem alfabética.
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2. A citação de Michel Foucault na página 13, demasiado longa, é um exemplo, que acontece de
modo repetido no texto. Por vezes, senti uma relação entre as citações que quebra a fluidez da
exposição. Como se pode ver na página 15. A citação de uma apresentação oral sobre o conceito
de cultura colabora pouco com os argumentos da autora e fazem com que ela comente algo que
tem pouca relevância para o trabalho. 
3. Na página 15 os sentidos da palavra exótico aparecem a partir de termos tirados do dicionário,
mas essa citação não foi colocada indicada com aspas e com as referências devidas.  
4. Na página 18 não podemos saber qual é o personagem de Nietszche citado pelo autor. 
5. A página 22 a autora afirma que a "Reforma Psiquiátrica trouxe esse lugar, trouxe um olhar.
Não um olhar persecutório, julgador, crítico [...]" Podemos dizer que a Reforma tem um olhar
crítico que está relacionado com sua prática de cuidado. Aqui crítica e clínica se unem.
6. Na página 22 o termo "devir, puxando do latim" está impreciso e pode ser reformulado.
7. Na página 26 a autora afirma que a "arte é uma via aberta,  universal.  Sendo universal,  é
possível. Esse possível seria um lugar social para o louco artista" Gostaria que ela desenvolvesse
melhor ou pudesse explicar essa passagem.

Volta Redonda,  21 de julho de 2017.
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