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Apresentação
                       Eurípedes Gomes da Cruz Jr.

O primeiro livro publicado pela Dra. Nise da Silveira foi Jung: vida e obra, em 1968. 
Esse guia de leituras comentado apresenta a espinha dorsal da psicologia junguiana, 
cujos principais conceitos são ali explanados com a clareza e a leveza que caracterizam 
os escritos da Dra. Nise. O livro, sucesso de vendas no Brasil, tornou-se leitura obrigató-
ria para quem deseja iniciar-se no universo junguiano.

É curioso que o último texto inédito da mestra seja também um guia de leituras: o 
Benedito. Essa compilação artesanal, datilografada e encadernada de forma rústica, deu 
origem ao capítulo que dá título ao livro O mundo das imagens, obra que traz a sequência 
dos temas e casos iniciados no livro Imagens do inconsciente. Nesse capítulo, Nise comen-
ta algumas abordagens sobre as imagens produzidas por pacientes de hospitais psiquiátri-
cos; no Benedito, os comentários são mais resumidos, e as abordagens são ampliadas.

Durante a minha pesquisa de doutorado, que resultou na publicação da tese Do 
asilo ao museu: ciência e arte nas coleções da loucura, observei a grande lacuna de infor-
mação sobre as teorias, conhecimentos e experiências que contribuíram para o desen-
volvimento do método peculiar de leitura das imagens engendrado pela Dra. Nise. 
A mesma ausência pairava sobre os caminhos que a levaram a investir no coleciona-
mento das obras e na fundação de um museu, fato que à época não era tão comum. Para 
sanar esta última, pesquisas em seu acervo pessoal trouxeram muitas luzes, conferindo 
um valor especial para minha monografia, do ponto de vista museológico. Para a pri-
meira, constatei que o esquadrinhamento do Benedito era indispensável.

Somos todos Beneditos

Foi durante um jantar com os alunos da professora Márcia Gagliardi, na cidade pau - 
lista de Avaré, no qual a conversa girava em torno do método de leitura de imagens da 
Dra. Nise da Silveira, que citei o Benedito; logo surgiu a ideia de se responder à per-
gunta feita pela Dra. Nise da Silveira: “Quem será o Benedito que vai se interessar por 
estes livros?”
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“E por que não nós?”, perguntou alguém.

A proposta inicial previa um grupo de estudos que se alternaria entre o Rio de Janei-

ro e Avaré, aproveitando os frequentes deslocamentos que as turmas de alunos dos cur-

sos ministrados pela professora Márcia Gagliardi na Faculdade Sudoeste Paulista faziam 

anualmente para visitar o Museu de Imagens do Inconsciente. 

Foi da professora Márcia a sugestão de chamar esses encontros de Benedito e Cara

lâmpia, uma alusão ao apelido dado por Graciliano Ramos à Dra. Nise, e a nós, no papel 

de beneditos leitores de seus textos. O 1º Encontro aconteceu de 26 a 28 de julho de 2016 

no Museu de Imagens do Inconsciente, com a vinda dos integrantes do Núcleo Junguia-

no de Desenvolvimento Humano e Saúde Mental, ativo àquela época e formado em sua 

maioria por alunos dos já citados cursos ministrados pela professora Márcia Gagliardi. 

O 2º Encontro realizou-se de 17 a 20 de fevereiro de 2017. A essa altura, percebe-

mos que a tarefa era muito grande e a riqueza dos conteúdos suscitava uma divulgação 

mais ampla, para que mais pessoas tivessem acesso. Nessa época o Instituto Brasileiro 

de Museus celebrou um convênio com o CNPq para a formação de grupos de pesquisas 

com a chancela das duas instituições. Como faço parte do quadro do Ibram, propus 

reunir os principais pesquisadores ligados ao MII num grupo de pesquisa: seria uma 

maneira de concretizar a ideia de fazer encontros ampliados para o estudo do Benedito. 

Assim surgiu o Grupo de Pesquisa Memória, Museus e Patrimônio, com duas linhas de 

pesquisa: Arte e Loucura e Memória Institucional.

A proposta do Projeto Benedito, que foi aprovada pela direção do Museu de Ima-

gens do Inconsciente, incluía a realização de seminários e posterior publicação do  

Benedito. Logo começamos os preparativos para a realização do I Seminário Leitura de 

imagens: a epistemologia de Nise da Silveira, que aconteceu nos dias 24 e 25 de julho 

de 2017. O evento teve lugar no auditório do Centro de Estudos Paulo Elejalde do 

Instituto Municipal Nise da Silveira, ao qual o Museu de Imagens do Inconsciente é 

administrativamente subordinado. A adesão ao evento foi surpreendente: as 100 ins-

crições disponibilizadas foram rapidamente preenchidas, incluindo a participação de 

grupos que vieram de outras cidades do Brasil. O mesmo sucesso se repetiria no II Se-

minário (Faculdade Sudoeste Paulista, Avaré, 1 e 2 de setembro de 2018) e no III Semi-

nário (Pinacoteca Benedito Calixto, Santos, 25 e 26 de maio de 2019). Este último 

contou com a produção do Espaço Eranos, liderado pela professora Marisa Catta-Preta.

Após um interregno de dois anos devido à pandemia de Covid-19, apresentamos o 

projeto de realização do IV Seminário, com metas mais ambiciosas: internacionaliza-

ção, formato híbrido com transmissão online e, finalmente, a publicação do Benedito. 

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) concedeu os 

recursos necessários para viabilizar o evento, que abriu oficialmente as comemorações 

dos 70 anos do Museu de Imagens do Inconsciente.

A publicação do Benedito se dá num momento em que a arte produzida por pessoas 

que experimentam inumeráveis estados do ser alcança uma visibilidade e valorização 

extraordinárias. As questões levantadas pela inserção dessas obras no espectro visual da 

sociedade atual, tão inundada de imagens de irrelevante valor simbólico, ganham cada 

vez mais espaço, mostrando mais uma vez a tradição do Brasil nesse campo, e a po-

tência visionária da Dra. Nise da Silveira. Potência esta que nós, modestamente, nos 

propomos a compartilhar com todos que se interessam pelo estudo da alma humana.
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O mundo das imagens
                                            Nise da Silveira

No capítulo 5 de seu livro O mundo das imagens, a Dra. Nise apresenta várias abor
dagens e leituras das imagens produzidas por indivíduos internados em hospitais psiquiá
tricos, feitas nos campos da ciência e da arte. O capítulo dá nome ao livro e foi desen
volvido a partir do Benedito, segundo seu principal colaborador e atual diretor do Museu 
de Imagens do Inconsciente, Luiz Carlos Mello. Retiramos desse texto os dois trechos 
abaixo, onde a mestra contextualiza a importância do estudo das imagens e fala de seu 
próprio método de leitura.

•  •  •

Certamente há muitas maneiras de ver as coisas. Existem aqueles que têm olhos apenas 
para o mundo exterior e esperam do desenho ou da pintura cópias mais ou menos apro-
ximadas de seres e de coisas da natureza externa. Outros, como Kandinsky, aceitam a 
existência de uma realidade interna, mesmo mais ampla que a natureza externa, reali-
dade que unicamente pode ser apreendida e comunicada por meio da linguagem visual.

Entre os pintores, há ainda alguns bastante ingênuos que tentam reproduzir a reali-
dade exatamente como ela é; outros, muito mais audazes, procuram penetrar nas cons-
truções do mundo real, como fez Mondrian em suas árvores. Há os que exprimem dire-
tamente seus sentimentos, ou ainda permitem que produções da fantasia se desdobrem 
em liberdade. E há ainda aqueles que, no dizer de Paul Klee, não têm a intenção de 
refletir o visível, mas de tornar o invisível visível.

A imagem não é a simples cópia psíquica de objetos externos, mas uma representa-
ção imediata, produto da função imaginativa do inconsciente, que se manifesta de 
maneira súbita, mas sem possuir necessariamente caráter patológico, desde que o indi-
víduo a distinga do real sensorial, percebendo-a como imagens internas. Na qualidade 
de experiência psíquica, a imagem interna será mesmo, em muitos casos, mais impor-
tante que as imagens das coisas externas. Acentuemos que a imagem interna não é um 
simples conglomerado de conteúdos do inconsciente. Constitui uma unidade e contém 
um sentido particular: expressão da situação do consciente e do inconsciente, constela-
dos por experiências vividas pelo indivíduo.
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Dos estratos mais profundos da psique podem também emergir imagens configu-

radas em disposições herdadas da psique, imagens arquetípicas, ricas em arcaísmos  

e motivos mitológicos reativados pela situação presente daquele que as visualiza ou  

as sonha.

De fato,

[...] nós não percebemos outra coisa a não ser imagens, que nos são transmitidas indire-
tamen te por um complicado aparelho nervoso. Entre os terminais nervosos dos órgãos  
dos sentidos e a imagem que aparece na consciência está interpolado um processo in-
consciente que transforma o fato físico da luz, por exemplo, na imagem psíquica “luz”. 
Mas nesse complicado e inconsciente processo de transformação a consciência não per-
cebe coisa alguma material.
 A consequência disso é que tudo quanto se nos apresenta como realidade imediata 
consiste em imagens bem configuradas e que, portanto, nós vivemos, na verdade, somen-
te num mundo de imagens.1

O século XIX foi denominado o século do livro, e o século XX, o século da imagem. 

Imagens invadem por todos os lados nossa vida cotidiana: televisão, cinema, vídeo, com-

putação gráfica, o incessante bombardeio da publicidade sob múltiplas formas. Mas, 

verdade seja dita, imagem e imaginação têm mau crédito entre os cientistas. Deturpa-

riam a experiência do real, seriam instáveis e enganosas.

Pensar, formular conceitos expurgados de qualquer infiltração do imaginário, seria 

a atividade por excelência para os dignos herdeiros de Descartes. Entretanto, será forço-

so reconhecer que tal depuração completa do pensamento lógico nunca foi possível.

O fisico Wolfang Pauli, prêmio Nobel por seus trabalhos na fissão nuclear, julga 

conveniente investigar a origem interior das teorias científicas, paralelamente às pesqui-

sas sobre a realidade externa.

Segundo Kepler, a imagem simbólica precede a formulação consciente de uma lei 

natural. São as imagens simbólicas e as concepções arquetípicas que levam à busca das 

leis naturais. Assim, foi a partir da concepção arquetípica da imagem de Deus Criador, 

imagem central e solar por excelência, que Kepler elaborou sua teoria da estrutura he-

liocêntrica do mundo.2

A filosofia de Bachelard, professor da Sorbonne, não é uma filosofia do ser, mas 

uma filosofia da obra. Certo dia um estudante criticou-o por expor em seu ensino um 

“universo pasteurizado”. Foi para ele uma iluminação. Ninguém poderia ser feliz num 

universo esterilizado. Dirigiu-se aos poetas e à ordem da imaginação. Encantou-se pelas 

imagens. Mas não se perdeu em divagações. Estudou-as a fundo. E causou uma revolu-

ção na crítica literária.3 Todos conhecem seus livros sobre as imagens do fogo, da água, 

do ar, da terra, através das quais criou uma tipologia de escritores. E frisa que se deve 

acrescentar sistematicamente ao estudo de uma imagem particular a pesquisa de sua 

mobilidade, de sua fecundidade, de sua vida.4

Gerald Holton, da Universidade de Harvard, em um livro sobre a imaginação cien-

tífica, procura esclarecer o modo como a imaginação do cientista funciona nas fases 

iniciais da formação de uma ideia científica.5

Se muitos permanecem ainda aferrolhados na ordem racional, outros abrem largas 

janelas para a ordem do imaginário, sem por isso desprezarem a razão. Aceitam a com-

plexidade da psique e seus múltiplos poderes.

Ninguém colocou melhor a importância do imaginário, sua seriedade, que Antonin 

Artaud em sua carta aos médicos-chefes dos asilos de loucos: “Para quantos dentre vós 

o sonho do demente precoce (esquizofrênico), as imagens das quais ele é a presa são 

coisas diferentes de uma salada de palavras?”6 

As palavras de Artaud, quando escreveu “as imagens das quais ele é a presa”, corres-

pondem exatamente ao que disse um dos frequentadores de nosso atelier de pintura, 

Fernando Diniz: “Mudei para o mundo das imagens. Mudou a alma para outra coisa. 

As imagens tomam a alma da pessoa.”

O indivíduo cujo campo do consciente foi invadido por conteúdos emergentes das 

camadas mais profundas da psique estará perplexo, aterrorizado ou fascinado por coisas 

diferentes de tudo quanto pertencia a seu mundo cotidiano. A palavra fracassa. Mas a 

necessidade de expressão, necessidade imperiosa inerente à psique, leva o indivíduo a 

configurar suas visões, o drama de que se tornou personagem, seja em formas toscas ou 

belas, não importa.

Apesar do tumulto de suas vivências internas, Artaud tentava sempre comunicar-se: 

“Eu desejaria fazer um livro que perturbe os homens e seja uma porta aberta e que os 

conduza aonde eles jamais haveriam consentido ir, uma porta simplesmente contígua 

com a realidade.”7 Por que tememos tanto transpor, por momentos que sejam, essa por-

ta misteriosa, embora contígua com a realidade?



[ 79 ][78 ]

•  •  •

Deixamos por último as informações sobre o método de leitura das imagens no nosso 

museu [Museu de Imagens do Inconsciente]. Sempre me fascinaram as explorações do 

mundo intrapsíquico. Foi com a intenção de fazer sondagens nesse mundo que estudei 

atentamente o desconexo palavreado dos esquizofrênicos; que obsevei sua mímica, seus 

gestos, seus atos, quer estivessem inativos, quer na prática de atividades; que me debru-

cei sobre as imagens por eles livremente pintadas.

Reuni essas imagens em séries, em longas séries, e infalivelmente significações aca-

bavam por delinear-se. Dessa maneira, ressaltava o processo psicótico em seus avanços 

e recuos. Apreender tais significações não é mera curiosidade científica. Não vejo como 

será possível entrar em contato com um homem ou uma mulher, e tratá-los seja por 

qual método for, sem fazer a mínima ideia da maneira com este ser está vivendo o tem-

po e o espaço, sem ouvir os estranhos pensamentos que lhe ocorrem e as imagens que 

avassalam sua mente.

Um dos caminhos menos difíceis que encontrei para o acesso ao mundo interno do 

esquizofrênico foi dar-lhe a oportunidade de desenhar, pintar ou modelar com toda a 

liberdade. Nas imagens assim configuradas teremos autorretratos da situação psíquica, 

imagens muitas vezes fragmentadas, extravagantes, mas que ficam aprisionadas no pa-

pel, tela ou barro. Poderemos sempre voltar a estudá-las.

Muitos problemas teremos de decifrar, em ateliers que funcionem livremente em 

hospitais psiquiátricos. O clima do atelier deverá ser cordial, mas silencioso. Sempre 

que as condições permitirem, os frequentadores devem dispor de material de trabalho 

próprio e nunca devem ser colocados demasiado próximos uns dos outros, tocando-se. 

Estreitamente agrupados, será difícil que revelem suas secretas angústias, mesmo que 

inventem uma linguagem enigmática própria.

Foi observando-os, e às imagens que configuravam, que aprendi a respeitá-los como 

pessoas, e desaprendi muito do que havia aprendido na psiquiatria tradicional. Minha 

escola foram esses ateliers.

Esse aprendizado decorreu principalmente da dificuldade que tinha de comunicar-

-me com esses indivíduos em nível verbal, enquanto através da imagem tornava-se pos-

sível a abertura da porta do mundo interno, sempre rico de significações.

M. A. Sechehaye viveu essa experiência no trato com a jovem esquizofrênica Renée. 

1 – Quando explico a Renée, de modo verbal, o simbólico de seus pensamentos e de seus 
sintomas e tento traduzi-los em termos racionais, ela não me compreende. Para ela é 
como se fosse chinês. Em lugar de convencê-la e acalmá-la, minhas eruditas interpre-
tações a perturbavam e exasperavam. 2 – Deduzi que não falávamos a mesma língua. 
3 – Era pois necessário falar sua linguagem e não mais a minha.8

As diversas modalidades de expressão dos esquizofrênicos são muito ricas em símbo-

los que condensam profundas significações, constituindo linguagem arcaica de raízes 

universais. Linguagem arcaica, mas não morta, segundo Erich Fromm, possuidora de 

sua própria gramática e sintaxe.9 A linguagem simbólica se desenvolve em várias claves 

e pautas, transforma-se e é transformadora.

Um dos objetivos principais de nosso trabalho é o estudo dessa linguagem. Não nos 

preocupamos em fazer o debulhamento da imagem simbólica, ou dissecá-la intelectual-

mente. Nós nos esforçamos para entender a linguagem dos símbolos, colocando-nos na 

posição de quem aprende ou reaprende um idioma.

Marie-Louise von Franz compara a procura do sentido dos símbolos à tentativa de 

alcançar, seguindo-lhe as pegadas, um cervo fugitivo particularmente ágil. O caçador 

deverá adestrar-se por meio de longos exercícios até tornar-se capaz de empreender seu 

objetivo. A captura do cervo é sempre delicada, pois o animal deve ser apanhado vivo. 

Outros métodos e técnicas mais fáceis ensinarão a esquartejar o cervo, a dissecar-lhe as 

vísceras para examiná-las aos pedaços. O método que M.-L. von Franz desenvolve vê  

em cada imagem simbólica um organismo vivo que encerra em seu âmago profundas 

significações.

Na intenção de realizar pesquisas sobre o desdobramento do processo psicótico 

através de imagens simbólicas, reuni séries de desenhos, pinturas e modelagens. Esse 

rico material, colecionado a partir de 1946, constituiu o acervo do Museu de Imagens 

do Inconsciente, que reunia em 1990 cerca de 300 mil obras. Em visita ao museu, em 

7 de junho de 1978, Ronald Laing, referindo-se ao nosso método de trabalho sobre  

séries de imagens, escreveu: 

Confio na continuidade e na expansão desse trabalho. Trata-se de uma coleção que já tem 
fama internacional. Espero que as autoridades locais reconheçam seu alto valor e façam 
o possível para facilitar seu futuro desenvolvimento, pois representa uma contribuição de 
grande importância para o estudo científico do processo psicótico.10
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O pesquisador encontrará nos arquivos do Museu de Imagens do Inconsciente longas 
séries de imagens, datadas e reunidas segundo os respectivos autores. Poderá acompanhar 
através dessas sequências de imagens o fio significativo do processo psicótico, assim como 
temas recorrentes, enigmáticos, que desafiam os especialistas de diferentes áreas.

A pesquisa no museu é marcadamente interdisciplinar, permitindo assim uma troca 
constante entre experiência clínica, conhecimentos teóricos de psicologia e de psiquia-
tria, antropologia cultural, história, arte, educação.

A filosofia do museu adere ao pensamento de Aldous Huxley, quando se refere à 
deficiência da nossa educação em nível não verbal. “O que é necessário é um treina-
mento sobre os níveis não verbais de nosso ser total que seja tão sistemático quanto o 
treinamento que atualmente é dado a crianças e adultos no nível verbal.”11
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Mas será o Benedito?
                                      José Augusto Teixeira

Escrever um conjunto de referências bibliográficas fruto de leitura, estudo e pesquisa 
de quase uma vida toda é trabalho para poucos. Fazer isso sem saber se um dia alguém 
virá a ler essas anotações cuidadosamente datilografadas seria “coisa de doido”, usando 
uma expressão já em desuso, embora nem tanto...

Aqueles que acompanham mais de perto — bem de perto — a obra da Dra. Nise da 
Silveira sabem de sua própria dúvida em relação ao interesse de alguém pelas anota-
ções. “Quem será o Benedito que vai se interessar por estes livros?” Questionamento 
mantrânico proferido pela doutora que ainda ecoa.

Tal frase seria decorrente de uma expressão popular de dúvida ou de sentimento 
desagradável comum no Brasil: “Mas será o Benedito?”1

Uma vez que a curiosidade sempre foi companheira dos pesquisadores — e Nise era 
uma deles —, a busca pelas origens da expressão se torna certeza vã. Referências a po-
líticos e canções carnavalescas surgem em documentos oficiais, porém, como toda 
manifestação popular, as origens não são garantidas e muitas vezes só foram mantidas a 
partir da tradição oral repetida ao longo do tempo.

A incredulidade de Nise quanto ao interesse por suas anotações nos remete à mes-
ma dúvida com a qual nos defrontamos frente às narrativas míticas e seus enredos  
fantásticos. Uma dessas diz respeito a um homem negro, líder quilombola, que lutou 
contra escravocratas no século XIX: Benedito Meia-Légua, nascido escravizado no mu-
nicípio de São Matheus, no Espírito Santo, em 1805. Consta que, em função de cons-
tantes incursões pelo Nordeste em suas lutas e relações com quilombos, especialmente 
na Bahia, recebeu o apelido de Meia-Légua.

Todo mito que se preza tem suas maldições e bênçãos, e com Meia-Légua não foi 
diferente. Ao mesmo tempo que se tornou um nome de terror, perseguido e temido por 
fazendeiros escravagistas e a polícia, a fama de sua força e resistência foi tão grande que, 

1 As informações citadas têm origem na tradição oral e no post no perfil Thaciano Almuharib, ativista do 
M.N.U., pan-africanista e diretor de Políticas Públicas / Sinthoress CUT, no Facebook. Disponível em: https://
www.b9.com.br/shows/historiapreta/benedito-meia-legua/
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depois de tantas incursões em luta pela libertação da população escravizada, prisões, 
fugas e ressurgimentos, ganhou a fama de ser imortal. Tal fama foi atribuída à proteção 
sobrenatural de São Benedito, do qual era devoto e cuja imagem portava sempre junto 
ao corpo. 

Mas o mítico Benedito não era propriamente santo, nem precisava ser. Invadir sen-
zalas, saquear fazendas e libertar a população negra aprisionada era tarefa humana,  
estratégia de guerra. Conta a lenda que com esse objetivo o líder montou pequenos 
exércitos, dividindo-os em pequenos grupos de forma a evitar grandes capturas e possi-
bilitar ataques simultâneos em diferentes locais. Nesse contexto, vestir cada combatente 
exa tamente como ele, Benedito, se revelava uma importante estratégia. Não por acaso,  
a cada notícia de que havia sobrevivido e fugido ou quando surgia uma nova rebelião, 
a pergunta ecoava: “Mas será o Benedito?”.

Para escravagistas ou tiranos, nada mais assustador que libertar homens, estejam em 
senzalas antigas, modernas ou enfermarias-celas. 

Não é possível afirmar se a Dra. Nise soube da existência de Benedito Meia-Légua 
e, cá entre nós, isso não tem importância nesse momento. Benedito era um libertário 
dedicado à causa de todos os escravizados pela sua própria condição humana, e nesse 
sentido ouso aproximar o mito à autora e psiquiatra.

Reconheço que é possível que o leitor esteja se perguntando sobre a veracidade 
dessa história. Entre ficção e realidade transita nossa busca de sentido e pode não haver 
certeza, mas que é deliciosa e combina com o espírito de Nise, deixo a seu critério, 
querido leitor...

Se Benedito Meia-Légua foi eternizado por sua coragem e determinação até hoje 
contadas e cantadas nas festas populares dos Mestres da Marujada do Espírito Santo, 
Nise segue firme perpetuando o desejo de liberdade dos homens e a ampliação da alma 
humana.

Sim, Nise! Haverá muitos Beneditos interessados em sua orientação bibliográfica e 
em seguir seus ideais de liberdade. Você nos torna imortais e vestidos em um mesmo 
uniforme — nunca seremos capturados!

Preciosas indicações aos prováveis Beneditos
                                                                                              Walter Melo

Introdução

Nise da Silveira assumiu a coordenação da Seção de Terapêutica Ocupacional1 no hos-
pital de Engenho de Dentro em maio de 1946. Pouco a pouco, foram sendo organi-
zados os setores de atividades, e a primeira preocupação foi buscar os fundamentos 
teóricos para o trabalho que se iniciava. Assim, foram estudadas as posições de diversos 
autores na tentativa de compreender as variadas visões sobre a terapêutica ocupacional. 
Esse esforço teve como objetivo delimitar o objeto de estudo e discriminar as diferentes 
concepções, evitando a superposição de métodos (SILVEIRA, 1966, 1979). 

Podemos perceber essa mesma postura nos estudos referentes à produção plástica 
surgida em ambiente terapêutico. Como compreender as imagens desenhadas, pintadas 
e/ou modeladas por Isaac Liberato, Adelina Gomes, Fernando Diniz, Lúcio Noeman, 
Raphael Domingues, Carlos Pertuis, Emygdio de Barros e tantos outros? Os campos da 
psicologia, da psiquiatria e das artes apresentam-nos várias possibilidades de leitura das 
imagens. Então, para não cair em dogmatismos ou em ecletismos (FIGUEIREDO, 2015), 
Nise da Silveira se coloca em posição de diálogo, reconhecendo os diferentes modos de 
conceber a imagem como linguagem. Dessa maneira, elaborou um pequeno fichário 
com indicações de leituras e algumas observações para um possível leitor, um Benedito.

O primeiro contato que tive com o fichário se deu em 1990 (MELO, 2005, 2007). 
Naquele período, eu já estava habituado com as indicações bibliográficas de Nise da 
Silveira. No ano anterior, ela havia feito uma pequena lista para o início de meus estu-
dos como estagiário da Casa das Palmeiras (MELO, 2021) e, ao final de cada capítulo 
do livro Jung: vida e obra (SILVEIRA, 1968), havia preciosas indicações para o aprofun-
damento de cada tema. O fichário me impressionou e pude identificar com facilidade 
os livros nas estantes. Mas o nome me causou estranheza: PEQUENO FICHÁRIO RELA-

TIVO A OBRAS SOBRE EXPRESSÃO PLÁSTICA DE PSICÓTICOS E ALGUMAS DICAS 

1 O setor dirigido por Nise da Silveira passou a ser denominado Seção de Terapêutica Ocupacional e Reabi-
litação (STOR) a partir do decreto n° 51.169, de 9 de agosto de 1961.
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PARA O BENEDITO. Quando Nise da Silveira subiu para a biblioteca, perguntei sobre 
o fichário e o porquê do nome Benedito. Com um sorriso malicioso, Nise da Silveira 
deu a seguinte resposta, misto de incredulidade, provocação e esperança: “Quem será 
o Benedito que vai se interessar por estes livros?” (MELO, 2001, p. 38). Naquele mesmo 
dia, como um Benedito, passei a seguir as leituras recomendadas.

Desde então, o Benedito me acompanha e já tive oportunidade de escrever outras 
vezes sobre ele (MELO, 2001, 2005, 2007). Neste breve ensaio, abordarei o fichário e as 
dicas a partir de diálogos que Nise da Silveira empreendeu com autores que defendem 
posições distintas das suas. Essa regra de ouro será relacionada ao diálogo entre quatro 
de seus livros — Jung: vida e obra, Imagens do inconsciente, Benedito e O mundo das 
imagens — caracterizando uma permeabilidade temática. Em seguida, o capítulo 5 do 
livro O mundo das imagens será analisado como um roteiro de estudo interdisciplinar, 
pois condensa as principais propostas indicadas no Benedito. Posteriormente, serão apre-
sentados os fundamentos teórico-metodológicos do trabalho desenvolvido por Nise da 
Silveira no Museu de Imagens do Inconsciente, tendo o Benedito como núcleo organi-
zador (CRUZ JUNIOR, 2009, 2015). E, por fim, o fichário e as dicas serão analisados 
como um modo de instalar o humano, tendo como referência a relação entre a ética, as 
práticas e os discursos psicológicos (FIGUEIREDO, 2007, 2015).

A regra de ouro e a permeabilidade temática

O ateliê de pintura da STOR foi inaugurado no dia 9 de setembro de 1946. O objetivo 
era criar um canal de comunicação com pessoas que apresentavam a linguagem propo-
sitiva fragmentada. Desse modo, as pinturas deveriam ser feitas de maneira espontânea, 
ou seja, sem nenhum tipo de cópia. A liberdade de expressão possibilitava que os pen-
samentos e as emoções ganhassem forma. As imagens eram guardadas e, se acompanha-
das em série, talvez pudessem expressar e produzir significado. Além disso, o ato de 
plasmar imagens se apresentou como um método terapêutico, fenômeno verificado de 
maneira empírica (SILVEIRA, 1981).

Os psiquiatras, no entanto, utilizavam a pintura como meio de acesso aos processos 
psíquicos patológicos e como método diagnóstico, negando o caráter terapêutico. Pode-
mos ler no capítulo 4 (Mundo externo/Mundo interno, Penetração no mundo interno) 
do livro Imagens do inconsciente (SILVEIRA, 1981) uma lista de proposições que con-

trariam as observações de Nise da Silveira. Assim, são elencadas as precauções de Eugen 
Bleuler em relação à eficácia terapêutica na produção de desenhos e pinturas, pois  
a configuração de imagens espontâneas não favoreceria o contato com a realidade. 
Hermann Simon é radical em sua posição contrária aos ateliês de pintura em hospi- 
tais psiquiátricos, considerando que a produção de imagens daria vazão ao fluxo de 
ideias patológicas. Mayer-Gross afirma que a livre expressão favorece a criação de um 
campo de pesquisa, mas não a indica como tratamento, dado que mergulharia o sujeito 
em um mundo de fantasias. Francis Reitman confere valor diagnóstico à pintura es-
pontânea, mas nega qualquer importância no tratamento, afirmando que a pintura 
criaria uma distorção da realidade. Johannes Herbert Plokker também não indica a 
pintura como meio de tratamento, pois deixaria o sujeito cada vez mais absorvido em 
suas ideais delirantes e alucinações. Situação semelhante encontra-se nos textos psi-
canalíticos. Sigmund Freud considera que, ao contrário da palavra, a produção de 
imagens não favoreceria à tomada de consciência sobre um determinado conteúdo 
psíquico. Ernst Kris argumenta que a produção plástica daria concretude às ideias de-
lirantes, confirmando-as e reforçando-as magicamente.

Mesmo que admirasse vários desses autores — como Bleuler, Simon, Freud e Kris 
—, Nise da Silveira diverge de seus posicionamentos, pois atribui eficácia terapêutica ao 
ato de plasmar imagens pela livre expressão. Então, qual o sentido de elencar todas essas 
posições contrárias a suas concepções? O inventário de opiniões contrárias tem o intui-
to de não esquecer os pontos de vista divergentes. Dessa maneira, cria contrapontos e 
afirma uma posição frente a um determinado fenômeno. Nise da Silveira (1981) adota 
a regra de ouro que Charles Darwin mantinha em seus estudos, que consistia em “tomar 
nota cuidadosamente das opiniões contrárias à opinião que nós defendemos” (p. 133).

É interessante notar que quatro desses posicionamentos divergentes são indicados 
no Benedito: p. 3, El Yo y el Ello, de Sigmund Freud; p. 9, Psychoanalytic Explorations 
in Art, de Ernst Kris; p. 36, Psychotic Art, de Francis Reitman; p. 36-37, Art from the 
Mentally Disturbed, de Johannes Herbert Plokker. Isso significa que a regra de ouro é 
um dos elementos de organização do fichário com as dicas para o Benedito. Para enfa-
tizar essa proposição e tendo as indicações do fichário como parâmetro, vamos destacar 
mais alguns pontos específicos em obras de Nise da Silveira, sintetizados no Benedito,  
e apontar uma permeabilidade temática entre eles. Antes, porém, indicaremos no qua-
dro a seguir algumas datas importantes para compreendermos esse processo:
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1929 Ano de publicação do livro A expressão 
artística nos alienados, de Osório Cesar 

Indicado na p. 4 do Benedito

1962 Ano de publicação do livro Leonardo 
da Vinci: psychoanalytic notes on the 
enigma, de Kurt Robert Eissler 

Indicado nas p. 10-11 do Benedito 

1968 Ano de publicação do livro Jung: vida e 
obra, de Nise da Silveira 

Destacamos o estudo de Freud sobre a pintura 
A Virgem, o Menino Jesus e Sant’Ana e alguns 
comentários de Jung sobre o estudo de Freud 
(p. 162-166)

1975 Ano de aposentadoria de Nise da 
Silveira 

1976 Ano de publicação do livro A espiral  
do símbolo, de Regina de Castro  
Chagas Pereira 
Ano de publicação da coletânea  
Adolf Wölfli

Indicados, respectivamente, nas p. 29 e 42  
do Benedito

1981 Ano de publicação do livro Imagens  
do inconsciente, de Nise da Silveira

Indicado na p. 22 do Benedito 

1984 Ano de publicação do livro Art as 
Healing, de Edward Adamson 

Indicado na p. 48 do Benedito 

1984-
1989

Período suposto para a confecção  
do Benedito

As justificativas para a indicação do possível 
período de confecção do Benedito encontram-se 
na tese Ninguém vai sozinho ao Paraíso: o percurso 
de Nise da Silveira na psiquiatria do Brasil (MELO, 
2005) e no artigo “Será o Benedito? Livros à espera 
de improváveis2 leitores” (MELO, 2007) 

1992 Ano de publicação do livro O mundo 
das imagens, de Nise da Silveira

O capítulo 5, com título homônimo ao do livro, 
apresenta um resumo das principais concepções 
contidas no Benedito (p. 82-95)

2 É importante perceber que, ao longo do artigo, Benedito se refere ao leitor das obras indicadas no fichário e, 
como veremos adiante, Nise da Silveira convoca-o a estar atento e ser o defensor do Museu de Imagens do In-
consciente e do ateliê livre. No entanto, refere-se, também, à maneira pela qual o fichário passou a ser deno-
minado: Benedito. Mais uma observação: na tese de 2005 e no artigo de 2007, o termo utilizado foi improváveis 
leitores. Desta vez, no título, há a denominação prováveis Beneditos.

O Benedito contém mais de 120 indicações. A publicação mais antiga é de 1929 e 

a grande maioria tem o ano de aposentadoria de Nise da Silveira como limite. Apenas 

quatro indicações são posteriores: duas de 1976, uma de 1981 e outra de 1984. Como  

a publicação de 1981 é o livro Imagens do inconsciente, podemos afirmar que os fi-

chamentos que Nise da Silveira efetuou ao longo da vida serviram de base para a ela-

boração desse livro fundamental para os campos da saúde mental, da psicologia e das 

artes. Esses fichamentos, por sua vez, constituem a base para a organização do Benedito. 

Em seguida, temos a presença marcante do Benedito na elaboração do livro O mundo 

das imagens, notadamente no capítulo 5.

Agora, podemos abordar a permeabilidade temática entre alguns aspectos dos li- 

vros Jung: vida e obra, Imagens do inconsciente, Benedito e O mundo das imagens. Há 

um tema que perpassa as quatro publicações: o estudo que Freud efetuou sobre a pin-

tura A Virgem, o Menino Jesus e Sant’Ana, de Leonardo da Vinci, intitulado Un re

cuerdo infantil de Leonardo da Vinci (indicado na p. 2 do Benedito). Inicialmente, Nise 

da Silveira (1968) aborda o assunto com o objetivo de apresentar os modos distintos  

de Freud e de Jung compreenderem a obra de arte. Posteriormente, há um breve co-

mentário sobre o estudo de Freud, apontando para a ênfase nos conteúdos reprimidos, 

diverso da abordagem simbólica empreendida por Jung (SILVEIRA, 1981). No Benedito, 

p. 10-11, o estudo de Freud está correlacionado ao livro de Eissler sobre Leonardo  

da Vinci e, após comentários do psicanalista sobre o fato de Leonardo ter duas mães 

(uma de sangue e outra adotiva), a ênfase recai sobre uma breve observação que Eissler 

faz a respeito do tema de Anna Metterza, ou seja, sobre as representações icono grá- 

ficas que apresentam o desdobramento de três gerações em uma imagem. Na última 

vez que aborda o assunto, Nise da Silveira retoma o texto apresentado em Jung: vida  

e obra, sem, no entanto, tecer comparações com a abordagem da psicologia analítica e, 

pautada no comentário de Eissler, acrescenta o tema de Anna Metterza (SILVEIRA, 

1992).

Temos, assim, os fundamentos teóricos sendo elaborados em três níveis de diálogos: 

a regra de ouro criando contrapontos; a permeabilidade temática favorecendo a afir-

mação e os desdobramentos dos fundamentos teórico-metodológicos; e a instalação  

do humano tendo como base a noção fundamental de imagens do inconsciente.
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Roteiro de estudos interdisciplinares

O Benedito se caracteriza como um roteiro de estudos interdisciplinares, composto  

por indicações de obras de autores com variadas concepções teóricas sobre a produção 

plástica de pessoas em tratamento no campo da saúde mental. Eurípedes Gomes da 

Cruz Jr. (2015) resume, de maneira feliz, a intenção de Nise da Silveira ao organizar  

o fi chário: “fornecer uma estrutura teórica multilateral para a compreensão e o desen-

volvimento do trabalho realizado no Museu de Imagens do Inconsciente” (p. 288). 

A estrutura teórica multilateral pode ser percebida pela divisão do fichário em quatro 

seções — Freud e estudos psicanalíticos, Jung e estudos junguianos, Arteterapia e Es-

tudos psiquiátricos — e, como observamos anteriormente, pelas indicações de diversos 

autores com posições contrárias às concepções de Nise da Silveira (regra de ouro).

Na p. 43 do Benedito, após algumas considerações sobre o livro Esquizofrenia y arte, 

de Leo Navratil, há a seguinte observação: “Para melhor compreender o maneirismo 

artístico, ver na seção de arte: Hocke, G. R., Labyrinthe de l’art fantastique e Hauser, A., 

Maneirismo”. Essa observação e outros detalhes sugerem que o Benedito contaria com 

mais uma parte, dedica à arte (CRUZ JUNIOR, 2009). Ao considerarmos essa suposição 

como certa, podemos perguntar o que teria contribuído para que o fichário não fosse 

levado adiante? Eis a pertinente resposta: “Talvez a tarefa de escrever seu segundo tra-

balho sobre leitura de imagens, O mundo das imagens (1992), tenha interrompido a 

compilação do Benedito” (p. 83).

No livro O mundo das imagens há diversas referências a obras indicadas no Bene

dito, sendo que o capítulo 5 é, de maneira evidente, um apanhado de diversas posições 

teóricas apresentadas no fichário. Vamos observar quais características estão presentes 

nesse capítulo e quais as relações que estabelece com o Benedito: (1) a estrutura teórica 

multilateral e a regra de ouro organizam o capítulo; (2) há a afirmação dos fundamentos 

teóricos e dos procedimentos metodológicos que organizam as práticas e os discursos no 

Museu de Imagens do Inconsciente; (3) a instalação do humano é explicitada.

Após uma breve e densa introdução ao capítulo, a estrutura teórica multilateral se 

apresenta em nove maneiras de lidar com a imagem: S. Freud, C. G. Jung, H. Prinz-

horn, Arte Bruta, R. Volmat, L. Navratil, E. Adamson, Arteterapia e Museu de Imagens 

do Inconsciente. Logo, chama a atenção que há um espaço específico para as con-

cepções de Jung e outra para o Museu de Imagens do Inconsciente. Além disso, a regra 

de ouro se evidencia na apresentação dos pontos de vista de Freud, em alguns aspectos 

da arteterapia e, de maneiras explícita e implícita, em procedimentos do trabalho de-

senvolvido por Leo Navratil.

De acordo com Nise da Silveira (1992), a psicanálise relega a imagem a uma posi-

ção secundária, prevalecendo a palavra. Nesse sentido, são feitas referências a obras de 

Sigmund Freud: El malestar en la cultura (p. 3 do Benedito), El “Moisés” de Miguel 

Angelo (p. 2 do Benedito) e Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci (p. 2 do Bene

dito); e de Claude Wiart, Fol art? Folle therapie? (p. 15 do Benedito). E, como vimos 

anteriormente, para afirmar a sua posição diversa, Nise da Silveira se baseia em ob-

servação de Kurt Robert Eissler sobre o tema de Anna Metterza, Leonardo da Vinci 

(p. 10-11 do Benedito).

A posição de Carl Gustav Jung em relação à imagem é completamente diferente. 

A psique tem como característica a configuração de imagens, que se apresenta sem 

disfarces, ou seja, sem conteúdos latentes que devem ser interpretados. Sendo a imagem 

a representação da energia psíquica, “imagem e significação são idênticas” (SILVEIRA, 

1992, p. 87). Além disso, existem imagens que representam experiências pessoais e que 

foram reprimidas, e outras que possuem caráter impessoal, de base arquetípica. De 

qualquer maneira, o processo terapêutico se caracteriza por “estabelecer conexões entre 

as imagens e a situação emocional do indivíduo” (ibid.). Assim, “as imagens simbólicas 

funcionam como transformadores de energia psíquica” (p. 20 do Benedito). A psicologia 

analítica serve de base para as pesquisas empreendidas por Nise da Silveira no campo 

da saúde mental e fundamenta a leitura de imagens que estabeleceu, como pode ser 

evidenciado em Jung: vida e obra, e ao longo de Imagens do inconsciente (com o capí-

tulo 3, “A psicologia da esquizofrenia segundo C. G. Jung”, apresentando um tópico  

específico) e de O mundo das imagens (com o capítulo 10, “C. G. Jung na vanguarda  

de nosso tempo”, em que aborda a unidade entre psique e matéria).

Desse campo próprio de ação e de discurso, é possível traçar alguns paralelos com 

outros autores, como é o caso do diálogo entre Nise da Silveira e a obra de John Weir 

Perry. Na p. 22 do Benedito são indicados dois livros de Perry: The Self in Psychotic Pro

cess: its symbolization in schizophrenia e The Far Side of Madness (destacando o segun-
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do capítulo).3 Mesmo que algumas diferenças existam, as propostas de Nise da Silveira 
e de John Weir Perry se ajustam em muitos aspectos. Primeiro, vejamos uma diferença.

Ao tratar jovens esquizofrênicos na Califórnia, Perry se deparou com a produção de 
imagens que remetem à renovação da sociedade. Dessa maneira, a sociedade contem-
porânea, pautada no Poder, estaria sendo transformada, gradativamente, em uma socie-
dade organizada sob a égide de Eros, em que os ideais de fraternidade passariam a pre-
valecer. Nise da Silveira (1981) se pergunta: “As ideias expressas pelos clientes de Perry 
estariam prenunciando a passagem das pulsões de poder para eros, próxima etapa da 
evolução histórica?” Eis a resposta que ela própria nos oferece: “Perry, talvez porque 
viva no pedaço de mundo chamado Califórnia, parece admiti-lo. Como habitante do 
terceiro mundo, sou menos otimista” (p. 113). O local que se ocupa no mundo inter - 
fere diretamente na maneira de percepção sobre este mesmo mundo. Assim, para Nise 
da Silveira, a visão de Perry seria otimista e a dela, menos otimista (para não dizer pes-
simista), apresentando as razões para isso:

Basta citar os atos violentos utilizados pelos órgãos repressores do sistema contra os movi-
mentos que se opõem ao seu domínio. Violências que atingem, sobretudo no terceiro 
mundo, a prática da tortura como método comum de atuação. A influência de eros em 
larga escala ainda não se faz sentir. (p. 113)

Mas, se há divergência entre Nise da Silveira e algumas observações de Perry, exis-
tem também concordâncias. Vejamos dois exemplos: a presença marcante de símbolos 
de novo nascimento na produção de pessoas em tratamento no campo da saúde mental; 
e as imagens simbólicas como linguagem do inconsciente. Em relação aos símbolos de 
morte/renascimento, Nise da Silveira apresenta o mito do dragão-baleia como imagem 
de aprisionamento no ventre do monstro, presentes em estados esquizofrênicos. Sobre 
esse tipo de fenômeno, Perry relata que, ao acompanhar doze casos de jovens esquizo-
frênicos, reconheceu os símbolos de um novo nascimento em todos. As observações de 
Nise da Silveira estão em total acordo com o relato de Perry, pois ela afirma que, se as 
condições de tratamento forem favoráveis, “a tendência a renascer é espantosamente 

3 Além desses dois livros, que se encontram na biblioteca de Nise da Silveira, atualmente sob a guarda do Mu-
seu de Imagens do Inconsciente, no livro Imagens do inconsciente é elencado mais uma obra de Perry: Roots of 
Renewal in Myth and Madness. No entanto, sempre que referencia este autor, a obra utilizada é The Far Side 
of Madness.

persistente”. E conclui: “A experiência em Engenho de Dentro confirma essa cons tante 

tendência a renascer” (SILVEIRA, 1981, p. 177).

No momento em que Nise da Silveira (1992) afirma que a expressão de emoções 

coletivas acontece por meio de mitos e rituais, e traça um paralelo com os processos 

intrapsíquicos, aponta outra concordância com Perry: 

[...] os psicoterapeutas que estudaram os processos intrapsíquicos chegaram à mesma 
conclusão, isto é, que as imagens simbólicas formadas no inconsciente constituem a subs-
tância da qual é feita a vida psíquica emocional. Cada emoção é acompanhada de uma 
imagem, e cada imagem, de dinamismo correspondente. As emoções se configuram através 
de imagens simbólicas muito próximas das imagens de mitos e rituais. Essa é a linguagem 
da psique inconsciente. (p. 97)

A ênfase recai, portanto, nos aspectos emocionais, que podem ser acompanhados 

em séries de imagens do inconsciente, plasmadas em atividades de livre expressão. 

Um dos autores fundamentais para compreendermos a obra de Nise da Silveira é 

Hans Prinzhorn, que organizou no Hospital de Heidelberg uma coleção de obras pro-

duzidas em diversos hospitais psiquiátricos da Europa. Ao analisar as obras a partir da 

noção de configuração (Gestaltung), afastou-se dos cânones psiquiátricos e estéticos. No 

diálogo interdisciplinar com a obra de Prinzhorn são enfatizados alguns aspectos teóri-

co-metodológicos elaborados por Nise da Silveira.

Nas p. 31-33 do Benedito há a indicação do Artistry of the Mentally Ill,4 de Hans 

Prinzhorn, e algumas observações, dentre as quais destacamos a seguinte: as obras se 

originam de uma pulsão criativa inata, ou seja, de uma necessidade de expressão. Essa 

observação está presente em duas passagens do livro O mundo das imagens, no momen-

to em que afirma que os primeiros desenhos de Raphael Domingues “revelam que uma 

pulsão criadora inata sobrevive, ainda que estejam presentes graves fenômenos de de-

sintegração da personalidade” (SILVEIRA, 1992, p. 31); e quando diz que Prinzhorn 

“demonstrou que uma pulsão criadora, uma necessidade de expressão instintiva, sobre-

vive à desintegração da personalidade” (ibid., p. 88).

4 Ao final da p. 33 do Benedito há uma observação, manuscrita por Nise da Silveira, apontando que na biblio-
teca existe também uma versão francesa deste livro, sem citar o título, Expressions de la folie: dessins, peintures, 
sculptures d’asile.
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Sobre esse assunto, podemos dar dois exemplos: no momento em que Nise da Sil-

veira aborda o início da produção de Raphael Domingues no ateliê de pintura da STOR 

e quando observa que há uma tendência à ordem, mesmo nos casos mais graves. Os 

desenhos iniciais de Raphael se caracterizam por um jogo de linhas e de ornamentação, 

formando um conglomerado de pequenas imagens. Mesmo que considere a possibili-

dade de serem percebidas características de desintegração da personalidade, Nise da 

Silveira argumenta que se trata de “fenômeno considerado por Prinzhorn a origem da 

configuração” (SILVEIRA, 1992, p. 31), pois a necessidade de expressão e os impulsos 

para o jogo e para a ornamentação convergem como fatores que possibilitam a configu-

ração de formas. Em relação à tendência à ordem, lembramos que foram as observações 

acerca da configuração de imagens circulares (mandalas), como um fator de compen-

sação inconsciente à fragmentação do campo da consciência, que aproximaram Nise da 

Silveira das concepções da psicologia analítica. Trata-se de um ponto em comum com 

as proposições de Prinzhorn, que “já havia assinalado nos desenhos e pinturas de esqui-

zofrênicos, ao lado de garatujas desordenadas, a existência de uma força ordenadora [...] 

inerente à psique” (SILVEIRA, 1981, p. 54-55).

Se levarmos em consideração as relações entre as proposições de Nise da Silveira, 

Carl Gustav Jung, John Weir Perry e Hans Prinzhorn, podemos afirmar que estamos 

distantes da regra de ouro. A partir das concepções desses autores são enfatizados os 

fundamentos teórico-metodológicos de Nise da Silveira em dois movimentos conco-

mitantes: a organização de um campo específico de estudo, pautado na psicologia 

analítica; e a abertura constante para os diálogos interdisciplinares, que instauram um 

movimento de oxigenação permanente em relação ao manejo terapêutico, à elaboração 

de pesquisas, ao debate com a sociedade (MELO, 2010a, 2010b, 2011) e à formação de 

novos profissionais (MELO; FERREIRA, 2013).

Em seguida, temos a explanação de Nise da Silveira sobre a arte bruta, concebida 

por Jean Dubuffet. Na p. 42 do Benedito há a indicação do livro L’art brut, de Michel 

Thévoz, caracterizando um tipo de produção espontânea que não segue os cânones dos 

meios artísticos estabelecidos. Seguindo essas características, foram reunidas no Museu 

de Arte Bruta, em Lausanne/Suíça, “as obras dos diferentes tipos de marginais que rea-

lizam criações fora dos padrões culturalmente aceitos [...] [e] sobressaem aquelas pro-

duzidas pelos doentes mentais” (SILVEIRA, 1992, p. 88). Após tecer elogios ao trabalho 

iniciado por Dubuffet e continuado por Michel Thévoz, Nise da Silveira afirma que a 

arte bruta é constituída por uma “enorme família”, que abarca muitas diferenças. No 

entanto, concebe que existe “uma grande afinidade”, um “denominador comum” entre 

eles: “encontraremos sempre presentes nesses indivíduos contatos peculiares, em graus 

mais ou menos intensos, com a psique inconsciente” (p. 89). Dessa maneira, marca 

uma diferença fundamental entre a arte bruta e a arte ingênua (naïf ), pois esta é mo vida 

“pela tendência a empatizar com os objetos do mundo externo” (ibid.). Então, apresen-

ta uma lista de artistas marginais para os quais as visões e os sonhos têm grande impor-

tância para a construção de uma obra: Scottie Wilson e seus desenhos com múltiplos 

detalhes; Ferdinand Cheval e seu palácio ideal;5 Gabriel dos Santos e sua Casa da Flor; 

Chico Tabibuia e suas fálicas esculturas em madeira; Geraldo Teles de Oliveira (GTO) 

e suas magníficas rodas vivas; e Eli Heil e seu Mundo Ovo.6 Como podemos observar, 

Nise da Silveira destaca a importância do contato com os conteúdos inconscientes na 

obra de todos esses artistas que escapam aos padrões estéticos vigentes.

No tópico seguinte, há o destaque para a inclusão de uma exposição de artes plásti-

cas com obras de internos de hospitais psiquiátricos de 17 países durante o 1º Congres-

so Internacional de Psiquiatria, no ano de 1950, em Paris/França. Robert Volmat foi o 

organizador da exposição, que contou com 236 obras do Brasil, inclusive da STOR 

5 Sobre Scottie Wilson e Ferdinand Cheval há, nas p. 46-47 do Benedito, a indicação do livro Outsider Art, de 
Roger Cardinal.
6 As referências utilizadas por Nise da Silveira para a análise dessas obras são, respectivamente, as seguintes: 
A Casa da Flor. Rio de Janeiro: Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro, 1978; Pardal, 
Paulo. A escultura mágicoerótica de Chico Tabibuia. Rio de Janeiro: UERJ/ERCA, 1989; Frota, Lélia Coelho. 
Mitopoética de 9 artistas brasileiros. Rio de Janeiro: Funarte, 1978; Araújo, Adalice Maria. Mito e magia na arte 
catarinense. Curitiba: UFPR, 1978. Essas referências não estão indicadas no Benedito e podemos supor que elas 
comporiam a seção referente às artes, em conjunto com as duas indicações sobre o maneirismo nas artes (p. 43 
do Benedito), Labyrinthe de l’art fantastique, de Gustav René Hocke, e Maneirismo, de Arnold Hauser. Além 
disso, Eurípedes Gomes da Cruz Jr. (2009) considera que as já citadas obras de Michel Thévoz e de Roger 
Cardinal, assim como o texto de Alfred Bader, Images de la folie, miroir de l’âme humaine, que compõem o livro 
Petits maîtres de la folie (indicado nas p. 45-46 do Benedito), também poderiam ser incluídas na seção Artes, em 
vez de estarem contidas na seção Estudos psiquiátricos, dado que se colocam estritamente no campo das artes. 
A essas nove obras poderiam ser agregadas outras de Mário Pedrosa e de Antonin Artaud, como apontado por 
Cruz Jr. Levando em consideração as citações que Nise da Silveira utiliza nos livros Imagens do incons ciente e 
O mundo das imagens, podemos acrescentar pelo menos mais três obras: Abstracción y naturaleza, de Wilhelm 
Worringer; Journal, de Paul Klee; e Concerning the Spiritual in Art, de Wassily Kandinsky.
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(SILVEIRA, 1992). Na p. 14 do Benedito consta a indicação do livro L’art psychopatho

logique, de Robert Volmat, com referências a obras de sete autores de Engenho de 

Dentro (Raphael, Carlos, Abelardo, Alfredina, Salin, Lúcio e Adelina), além de uma 

carta de Nise da Silveira ao autor. Desse amplo material, cabe destacar a série de escul-

turas de Lúcio Noeman, que faz uma denúncia à prática da lobotomia ao apresentar as 

modelagens antes e após a psicocirurgia. O estudo detalhado sobre essas obras encon-

tra-se no capítulo 2 do livro O mundo das imagens: “Estudo comparativo entre a demên-

cia orgânica e a ‘demência’ esquizofrênica”.

Na sequência dessa estrutura teórica multilateral temos a apresentação das ideias de 

L. Navratil, notadamente os paralelos entre o maneirismo como sintoma e como ten-

dência subjetiva no campo das artes. Nas p. 43-44 do Benedito há a indicação do livro 

Esquizofrenia y arte, de Leo Navratil, com o resumo das ideias do autor e algumas ob-

servações de Nise da Silveira. O modo como um esquizofrênico se porta no mundo 

corresponde, de acordo com Navratil, ao maneirismo nas artes, que apresenta como 

característica não seguir os modelos de concepção de harmonia afirmados nas expres-

sões naturalistas e no classicismo. Dessa maneira, considera que haveria a presença de 

uma força criadora nas manifestações artísticas, evidenciada, também, nos sintomas das 

doenças mentais. Nesse ponto, a regra de ouro aparece de maneira explícita, pois Nise 

da Silveira (1992) apresenta ponto de vista diverso: “Não surpreenderá que o esquizo-

frênico, caracteristicamente desligado do convencional, procure formas de expressão 

anômalas, portanto próximas do maneirismo, o que não implica necessariamente uma 

manifestação patológica” (p. 92). Antes, porém, temos a discordância mais significativa: 

“nenhum pesquisador aplicará dois eletrochoques no mesmo doente, num só dia, para 

estudar suas produções plásticas, se a essência de sua própria natureza não aceita esse 

cruel método” (p. 87). As diretrizes de trabalho de Nise da Silveira — liberdade, ativi-

dade e afetividade (MELO, 2001, 2021) — apontam para uma contraposição explícita 

em relação aos métodos agressivos, como lobotomia, coma insulínico e eletrochoque 

(MELO, 2009a, 2009b; SILVEIRA, 1992). Mas, no caso específico da citação acima, a 

quem Nise da Silveira se refere? A resposta está na p. 43 do Benedito: “Leo Navratil é 

um psiquiatra clínico e um estudioso da arte e seus estilos. [...] Usa largamente do ele-

trochoque, até dois choques no mesmo dia!”. A regra de ouro aparece, assim, de manei-

ra contundente.

Vamos, agora, dar um salto na sequência do capítulo 5 do livro O mundo das ima

gens, passando para o tópico Arteterapia. Nise da Silveira afirma que, frequentemente, 

a arteterapia é utilizada como passatempo, mas considera que, entre os seus princi- 

pais adeptos, como Margaret Naumburg, a concepção de tratamento está definida de 

maneira evidente. Nas p. 25-27 do Benedito há indicação de quatro livros e de um ar- 

tigo de Margaret Naumburg: Dynamically Oriented Art Therapy: its principles and 

 practice (com atenção especial para a introdução); Schizophrenic Art: its meaning in 

psychotherapy; Psychoneurotic Art: its function in psychotherapy; Studies of the “Free” 

Art Expression of Behavior Problem Children and Adolescents as a Means of Diagno

sis and Therapy e o artigo “Spontaneous Art in Psychotherapy” (na revista Progress in 

Clinical Psychology).

No tópico sobre arteterapia, a regra de ouro se apresenta em dois assuntos: em rela-

ção ao termo arte; e na proposição de Margaret Naumburg de as atividades serem dina

micamente orientadas. Mesmo que Nise da Silveira (1992) considere que “nenhum te-

rapeuta tem em mira que seu doente produza obras de arte” (p. 92), afirma de maneira 

direta: “De início, direi que não aceito a denominação arteterapia [...]. A palavra arte 

tem conotações de valor, de qualidade estética” (ibid.). Em seguida, marca uma po-

sição: “O terapeuta busca nas configurações plásticas a problemática afetiva de seu 

doente, seus sofrimentos e desejos sob forma não proposicional. Utilizamos de preferên-

cia linguagem plástica, expressão plástica” (ibid.). Em relação ao argumento de Marga-

ret Naumburg de as atividades serem dinamicamente orientadas, a distinção também é 

feita de maneira direta: “O que distingue a arteterapia das práticas adotadas no Museu 

de Imagens do Inconsciente é que as atividades aí realizadas são absolutamente livres, 

espontâneas” (p. 93).

Retornemos agora ao tópico sobre o qual saltamos: E. Adamson. Na p. 48 do Bene

dito há a indicação do livro Art as Healing, de Edward Adamson. Esse artista plástico 

desenvolveu, entre 1946 e 1980, um trabalho de livre expressão plástica no Netherne 

Hospital, em Surrey/Inglaterra. Além do ateliê livre, há outra semelhança em relação à 

abordagem desenvolvida por Nise da Silveira: os trabalhos eram expostos em uma gale-

ria, tendo fins didáticos. Mais um ponto em comum: a psiquiatria tradicional não apoia-

va o trabalho desenvolvido por Adamson. Assim, no momento de sua aposentadoria, as 

atividades foram encerradas e as seis mil obras que hoje compõem a Coleção Adamson 
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foram abrigadas na residência de Miriam Rothschild.7 Mesmo que parte das obras tenha 

sido salva, o ateliê para a expressão das emoções não mais existe. Com essa informação 

em mente, Nise da Silveira faz a última observação na p. 48 do Benedito, um verdadei-

ro alerta: “Esteja vigilante, Benedito, na defesa do seu Museu (M.I.I.) e seu atelier livre!”.

Fundamentos teórico-metodológicos

O Museu de Imagens do Inconsciente foi fundado no dia 20 de maio de 1952, a partir 

da produção dos ateliês de pintura e de modelagem da STOR. Como observamos ante-

riormente, a estrutura teórica multilateral e a regra de ouro compõem a organização do 

Benedito e, também, dos fundamentos teórico-metodológicos do trabalho desenvolvido 

no cotidiano dos ateliês, na organização do grupo de estudos, nas diversas pesquisas e 

nas exposições artístico-científicas do Museu de Imagens do Inconsciente.

No capítulo 5 do livro O mundo das imagens há tópicos referentes a duas grandes 

abordagens psicológicas — psicanálise e psicologia analítica —, que dizem respeito às 

duas primeiras seções do Benedito: Freud e estudos psicanalíticos; Jung e estudos jun-

guianos. Os demais tópicos do capítulo do livro estão agrupados nas quatro seções do 

Benedito: H. Prinzhorn, Astistry of the Mentally Ill, seção Arteterapia, p. 31-33; arte 

bruta, L’art brut, livro de Michel Thévoz, seção Estudos psiquiátricos, p. 42; R. Volmat, 

L’art psychopathologique, seção Freud e estudos psicanalíticos, p. 14; L. Navratil, Esqui

zofrenia y arte, seção Estudos psiquiátricos, p. 43-44; E. Adamson, Art as Healing, seção 

Estudos psiquiátricos, p. 48; Dinamically Oriented Art Therapy: its principles and prac

tice, livro de Margaret Naumburg, seção Arteterapia, p. 25-27; Museu de Imagens do 

Inconsciente, Imagens do inconsciente, livro de Nise da Silveira, seção Jung e estudos 

junguianos, p. 22; e “Contribuição ao estudo dos efeitos da leucotomia sobre a atividade 

criadora”, artigo de Nise da Silveira na revista Medicina, Cirurgia e Farmácia, seção 

Estudos psiquiátricos, p. 36.

7 No Benedito não há qualquer referência ao número de obras. No livro O mundo das imagens há a seguinte 
observação: “a vasta coleção Adamson, sessenta mil obras” (SILVEIRA, 1992, p. 92). David O’Flynn (2011) diz 
que, no momento da aposentadoria de Adamson, havia cem mil obras, sendo reduzida a seis mil. Posteriormen-
te, ele repete o número de obras quando o artista se aposentou, contando, atualmente, com cerca de cinco mil 
e quinhentas (O’FLYNN, 2016).

Como observamos anteriormente, as discordâncias (regra de ouro) referem-se à 
preponderância que Freud confere à palavra em relação à imagem, à visão psicopato-
lógica de Navratil sobre o maneirismo e à indicação de eletrochoques, ao emprego do 
termo arte e ao fato de as atividades serem dinamicamente orientadas na arteterapia. Os 
estudos dessas posições contrárias servem de contraponto e, também, para a afirmação 
de procedimentos metodológicos a partir do esclarecimento acerca das fundamentações 
teóricas. Dessa maneira, evita-se a superposição de métodos, pois há a delimitação do 
objeto de estudo e a diferenciação de concepções. Mas, nessa estrutura teórica multila-
teral, existem aproximações entre as concepções de Nise da Silveira, arte bruta, Robert 
Volmat e Edward Adamson. De acordo com Nise da Silveira (1992), o contato com os 
conteúdos inconscientes caracteriza a produção dos artistas marginais aos padrões esta-
belecidos no campo das artes, sendo possível reconhecer o grande grupo denominado 
arte bruta, que inclui as produções de pessoas em tratamento na saúde mental. As ativi-
dades expressivas como método de tratamento são incentivadas por Robert Volmat e 
encontram-se na base do trabalho desenvolvido pelo artista plástico Edward Adamson, 
da mesma forma que nos ateliês da STOR do hospital de Engenho de Dentro.

Nesse processo de diferenciações e aproximações, Nise da Silveira criou um campo 
específico de tratamento e pesquisa, materializado no Museu de Imagens do Incons-
ciente. Os estudos sobre as variadas possibilidades de leitura das imagens favoreceram a 
delimitação de um fundamento teórico-metodológico, a partir da psicologia analítica, 
e estabelecem o diálogo com a obra de Hans Prinzhorn como modelo para a proposta 
interdisciplinar, inscrita no cotidiano de trabalho: “A pesquisa no museu é marcada-
mente interdisciplinar, permitindo assim uma troca constante entre experiência clínica, 
conhecimentos teóricos de psicologia e de psiquiatria, antropologia cultural, história, 
arte, educação” (SILVEIRA, 1992, p. 94). 

Já enfatizamos a concordância de Nise da Silveira com duas proposições de Prinz-
horn: a necessidade de expressão e a tendência à ordem. A psicologia analítica, por sua 
vez, organiza a maneira como Nise da Silveira desenvolve a leitura das imagens. Em 
primeiro lugar, vamos destacar a seguinte observação: “O mais importante aconteci-
mento ocorrido nas minhas buscas de curiosa dos dinamismos da psique foi o encontro 
com a psicologia junguiana” (SILVEIRA, 1981, p. 11).

Mas, se a proposta de Nise da Silveira encontra na psicologia analítica o seu funda-
mento teórico-metodológico, qual o motivo de, no capítulo 5 do livro O mundo das 
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imagens, termos um tópico intitulado C. G. Jung e outro Museu de Imagens do Incons-
ciente? Nesse aspecto, não há nenhuma contradição. Na obra de Jung (2011), temos a 
constatação da variedade de concepções psicológicas e respeito pelos pontos de vista 
divergentes, mesmo modo de lidar com as diferentes posições que estrutura o Benedito. 
Dentre as muitas possibilidades de ler as imagens, destacam-se duas propostas básicas: 
“Existem aqueles que têm olhos apenas para o mundo exterior e esperam do desenho e 
da pintura cópias mais ou menos aproximadas de seres e de coisas da natureza externa. 
Outros [...] aceitam a existência de uma realidade interna” (SILVEIRA, 1992, p. 82). 
O ponto de vista de Nise da Silveira é evidente: a busca pelos dinamismos da psique tem 
como ponto central o acompanhamento da série de imagens do inconsciente.

A instalação do humano

De acordo com Erwin Goffman (1974), toda instituição tende ao fechamento e algu-
mas, como os hospitais psiquiátricos, se fecham totalmente; por isso ele as denominou 
instituições totais. Os evidentes aspectos físicos (muros altos, arames farpados) e admi-
nistrativos (regulação dos horários, vigilância constante) contribuem para o processo de 
mortificação do eu. São conhecidas as cenas de homens e mulheres perambulando a 
esmo pelos corredores e pátios dos hospitais psiquiátricos. A partir das observações de 
Luís Cláudio Figueiredo (2015), podemos afirmar que o acompanhamento da série  
de imagens do inconsciente caracteriza-se como uma maneira de instaurar o humano 
em ambiente tão degradante, ou seja, o trabalho desenvolvido por Nise da Silveira é, 
antes de tudo, uma ética, “um lugar humano para existir” (FIGUEIREDO, 2007, p. 16). 
O acompanhamento da série de imagens do inconsciente possibilita que, em lugar da 
mortificação, sejam instaurados verdadeiros processos de renascimento:

Mostrando em incontáveis documentos as vivências sofridas pelos esquizofrênicos, bem 
como as riquezas de seu mundo interior, invisíveis para aqueles que se detêm apenas na 
miséria de seu aspecto externo, o trabalho realizado no Museu de Imagens do Inconsciente 
aponta para a necessidade de uma reformulação da atitude face a esses doentes e de uma 
radical mudança nos tristes lugares que são os hospitais psiquiátricos. (SILVEIRA, 1992, p. 18)

As imagens do inconsciente são, portanto, o centro aglutinador para a organização 
dos diversos setores de atividades, notadamente as expressivas. Ao serem acompanhadas 

em série, as imagens revelam “insuspeitadas riquezas” (SILVEIRA, 1981, p. 11), estabe-
lecendo uma estreita relação entre as práticas, os discursos psicológicos e a ética. O ate-
liê livre, o acervo de imagens e o Benedito formam um conjunto indissolúvel, possibili-
tando que seja instaurada uma visão do Homem e a construção de um mundo possível.

Esse trabalho de produção de conhecimento ético está inscrito em diversas ações, 
diretrizes, recuperação de histórias de vida, diálogo com a sociedade, reconhecimento 
de temas de suma importância para a humanidade e, ao lado da enorme contribuição 
para os campos da psicologia, saúde mental e artes, envolve-nos em processos pedagó-
gicos que também instauram o humano na formação de novos profissionais.

Assim, em maio de 1944, Nise da Silveira passou a coordenar a STOR; no dia 9 de 
setembro de 1946 inaugurou o ateliê de pintura; e no dia 20 de maio de 1952 fundou o 
Museu de Imagens do Inconsciente.8 Em relação aos desenhos, pinturas e esculturas 
que compõem o acervo do Museu de Imagens do Inconsciente, Nise da Silveira (1981) 
afirma que “aquilo que feriu a atenção logo de início foi a alta qualidade de muitas das 
pinturas, desenhos e modelagens” (p. 14). Em poucos meses, as obras começaram a ser 
expostas: no dia 22 de dezembro de 1946, nas dependências do Centro Psiquiátrico; de 
4 a 23 de fevereiro de 1947, na sede do Ministério da Educação. As exposições artístico-
-científicas chamaram a atenção e os críticos de arte se posicionaram sobre a qualidade 
das obras apresentadas (SILVEIRA, 1980). 

Todas essas ações configuram modos de produzir sensibilidade, ou seja, o aspecto 
estético se encontra na beleza das obras produzidas, mas também na organização dos 
setores de atividades, nas relações que são estabelecidas e no acompanhamento da série 
de imagens do inconsciente, tendo como diretrizes de trabalho a atividade, a liberdade 
e a afetividade (MELO, 2001, 2021).

A atividade possibilita modos diversos de lidar com materiais variados (emoção de 
lidar). Assim, a maleabilidade do barro que penetra por entre os dedos se distingue, por 
exemplo, da maciez da lã e da dureza de determinadas madeiras. A afetividade das re-
lações que são estabelecidas em um ambiente agradável, de respeito mútuo e que favo-
rece processos de renascimento (afeto catalisador), cria um contraste evidente com o 
abandono dos corpos pelos pátios, corredores e enfermarias. A liberdade de ir e vir está 

8 No dia 22 de dezembro de 1956, Nise da Silveira fundaria, ainda, a Casa das Palmeiras, que não será aborda-
da neste artigo (SILVEIRA, 1986).
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aliada à livre expressão, fazendo com que as imagens que tomavam a alma da pessoa se 

tornassem, aos poucos, passíveis de trato (imagens do inconsciente). Assim, do cotidiano 

de indiferenciação do hospital psiquiátrico surgem histórias poéticas de contato entre 

os seres vivos: o monitor Hernani Loback percebe a linguagem do canto dos olhos de 

Emygdio de Barros; Carlos Pertuis retira sementes da lata do lixo para plantá-las, o mes-

mo Carlos cuida da pata machucada do cão Sertanejo; Adelina Gomes colhe flores nos 

jardins do hospital... Assim, as histórias de vida são recuperadas e passamos a conhecer 

os artistas de Engenho de Dentro, com nomes e sobrenomes (MELLO, 2014). Fernando 

Diniz, o menino preto e pobre que vivia com a mãe em um casarão com diversas famí-

lias e que sonhava se casar com Violeta e habitar uma casa burguesa. Adelina Gomes, 

a jovem mulher que foi impedida de desenvolver sua vida afetiva e sexual, diz que que-

ria ser flor: “Nise escrevia a História dos Subúrbios, da exclusão, recuperando-a, contu-

do, em sua dupla dimensão de status político e ontológico” (LUCCHESI, 2020, p. 15).

Todas essas histórias são narradas a partir de observações do cotidiano e pelo acom-

panhamento da série de imagens do inconsciente. Se as histórias de vida estão relacio-

nadas aos modos de exclusão social, Nise da Silveira cria situações especiais de diálogo 

com a sociedade, favorecendo a mudança de mentalidade e a transformação cultural. 

Nesse sentido, são organizadas diversas exposições artístico-científicas (MELO, 2011); 

o ator Rubens Corrêa levou aos palcos três peças teatrais abordando o tema da loucura 

(MELO, 2010a) e foi produzida a trilogia cinematográfica Imagens do inconsciente, diri-

gida por Leon Hirszman (MELO, 2010b). Essas produções articulam o discurso psico-

lógico às artes, a partir de um viés político, restituindo a humanidade. As pessoas se 

emocionam com as pinturas, com as peças teatrais e com os filmes, pois os temas apre-

sentados são de grande importância a todos nós. E, emocionadas, se perguntam: Onde 

vivem os homens e mulheres que produziram essas obras? A resposta: no hospício. Mais 

uma questão: Onde deveriam viver? A resposta: entre nós. A reflexão ética a que chega-

mos é a seguinte: para que isso aconteça, é necessário instalar o humano no mundo. 

Daí a importância do Benedito e da existência de Beneditos.
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Benditos os que seguem o caminho do desconhecido
                                                                                                                Maddi Damian

I.

Durante o período em que frequentei a casa da Dra. Nise da Silveira e, principalmente, 

o grupo de estudos organizado por ela, denominado Carl Gustav Jung, eu costumava 

pensar em algumas coisas. Uma delas é que ninguém passava impunemente por aquele 

grupo, que reunia desde profissionais formados, estudantes, usuários e clientes do Mu-

seu de Imagens do Inconsciente e Casa das Palmeiras até curiosos. O grupo chamava a 

atenção pelos efeitos produzidos por aqueles encontros, em que o conteúdo do estudo 

era uma justificativa para a sua realização, como também pelos gatos que estavam sem-

pre circulando pelas salas, com liberdade e autonomia para “avaliar e testar” a firmeza 

dos participantes em estudar e a sua disponibilidade para o inconsciente. 

O grupo de estudos Carl Gustav Jung se reunia todas as quartas-feiras, no aparta-

mento acima de onde morava a Dra. Nise, e estava sempre de portas abertas para quem 

ali chegasse, sem restrições. Sentava-se em meio às estantes estoicas, de pranchas de 

madeira separadas por tijolos, em que se podia encontrar uma vasta biblioteca, que in-

cluía desde filosofia — Bachelard, por exemplo —, à história das religiões, de Mircea 

Eliade. 

Um apartamento de três cômodos, cada um dos quais repleto de livros, memórias e 

histórias. A sala onde o grupo se reunia abrigava uma grande mesa, em torno da qual 

todos sentavam e liam as obras de C. G. Jung. O espaço era “público” e coletivo, porém 

cultivava singularidades, e nele a Dra. Nise iniciou diversas gerações de junguianos que 

passaram por ali. Em um dos outros dois cômodos ficava o escritório de trabalho e es-

tudos privados; e no último, o menor, havia uma cama e estantes de livros, principal-

mente de psiquiatria e psicanálise, e na época me pareceram que há muito tempo não 

eram lidos. 

Tudo isso me leva a outro ponto que observava: a variedade e a quantidade de assun-

tos que atraíam o interesse e eram a base do estudo da Dra. Nise. Fosse no aparta mento- 

-escritório ou em sua própria casa, todo o espaço era cercado de livros e mesas, onde 
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podíamos estudar e comer juntos, não importava quem chegasse. No seu apartamento 

havia, ao lado da mesa de refeições, uma estante de livros de arte, e em seu quarto ou-

tros livros, mais pessoais, como a Bíblia na versão do rei James, em francês. 

O ambiente revelava a personalidade e era a manifestação do percurso, como tam-

bém do trabalho intelectual e existencial, da doutora — um espaço de inclusão e de 

abertura para a diversidade e multiplicidade. Exemplo disso: certa vez abro a porta do 

apartamento e me deparo com Elke Maravilha, que viera para o chá da tarde. 

Essas imagens são exemplo da capacidade de inclusão que a doutora possuía, de sua 

grandeza intelectual, assim como da afetuosidade com que acolhia e integrava a diver-

sidade em um diálogo contínuo, pois vivia o que ensinava: a clínica se fundava no afeto. 

Não apenas a clínica, mas, como espinosista que era, a Dra. Nise acreditava que  

o afeto é a força mais alta, que possibilita que caminhemos da doença para a saúde,  

da tristeza para alegria e nos faz perseverar em direção à nossa natureza mais própria. 

“Afeto catalisador”, como ela dizia, sabendo que bons encontros são aqueles que nos 

tornam livres e alegres, fazendo com que nos alinhemos com as forças criativas e auto-

curativas da natureza. 

Vida, pensamento e obra se tornavam nela uma unidade, tal como Jung fala de  

si no prólogo de Memórias, sonhos e reflexões, em que afirma que vida e obra são indis-

sociáveis; a vida e a obra de Nise se tornam um contínuo. Isso permite afirmar que o 

trabalho intelectual, o trabalho clínico e terapêutico e a própria vida da doutora consti-

tuem uma ética original, fundada na construção de uma morada. Um mundo próprio 

e singular em que política, sociabilidade, conhecimento, estudos e ensino eram vividos 

na integralidade, como uma unidade, isto é, multiplicidade e unidade se integravam na 

pessoa de Nise da Silveira. 

Acredito ser fundamental ressaltar que o seu trabalho, sua vida e aquilo que produ-

ziu tinham uma coerência indissolúvel, por mais que haja críticas ou conflitos. 

Posso dizer, sem nenhuma dúvida, que Nise da Silveira era uma pessoa ética, não 

por seguir algum princípio moral ou “respeitar as leis e os bons costumes”, mas no sen-

tido mais profundo da palavra: ela construiu um mundo próprio para si e para os outros, 

um mundo de inclusão e compreensão, em que as diferenças eram integradas e coexis-

tiam, em que clínica, política e afeto formavam uma unidade. Dessa forma, de modo 

coerente e baseado no paradigma do afeto catalisador, ou seja, da inclusão criativa e 

promovedora das forças de vida, o trabalho intelectual de Nise da Silveira se caracteriza 
e só pode ser compreendido a partir da transdisciplinaridade, de uma “ciência” que 
atravessa os saberes múltiplos e necessários para dar conta da psique humana.

O Benedito é o testemunho e o caminho intelectual de uma autora que trabalhou 
ao longo da vida segundo o princípio da complexidade e da transdisciplinaridade. Tudo 
o que diz respeito ao ser humano está disperso em todas as ciências, e todas as ciências, 
incluindo o conhecimento filosófico, devem estar conectadas. É por isso que eu refor-
ço: a complexidade é ensinada.

Segundo Edgar Morin, 

[...] é essencial treinar mentes1 para contextualizar todas as informações e conhecimentos 
factuais, para poder integrar o conhecimento ao sistema no qual ele se encontra e no qual 
participa. É necessário, portanto, ensinar os métodos que permitem compreender as rela-
ções mútuas e as influências recíprocas entre as partes e o todo em um mundo complexo. 
(COREDUC, 2021)2

Esse apelo ao olhar, que abrange a totalidade de maneira integrada e permite que 
as singularidades permaneçam, está na pergunta que se encontra no título desse peque-
no manual do percurso intelectual, traçado por Nise, para a compreensão das imagens 
trazidas pelos frequentadores do Museu de Imagens do Inconsciente. “Mas será o bene-
dito que ninguém lerá esses livros?”, indagava em tom jocoso e crítico, apontando para 
a estante que ficava atrás de sua mesa de trabalho no escritório, onde estavam arruma-
dos os livros que compõem o Benedito.

Benedito, “bem dito”, Baruch de Espinosa, o conhecimento como afeto, o mais 
potente dos afetos, capaz de libertar dos modos supersticiosos e das paixões tristes que 
aprisionam a todos: clientes, estudantes e amigos. Todos aqueles que por aquelas salas 
passavam e que Nise conclamava e convidava a percorrer o caminho para a compreen-
são daqueles mundos imaginários, que se manifestavam através das imagens, delírios e 
fantasias.

1 “A mente que quer saber encontra sempre ambivalência e contradições. O verdadeiro conhecimento não é o 
que as rejeita — pois isso seria redutor e simplificador — mas o que as confronta. O que precisamos ensinar é 
a capacidade de pensar que os antagonismos podem ser complementares.”
2 COREDUC. Edgar Morin: ensinar a complexidade. Disponível em: https://www.coreduc.org/2021/07/04/ 
edgar-morin-ensinar-a-complexidade. Acesso em: 10 maio 2022.
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Convite a um encontro, a uma viagem através de um caminho de experiências e 

afetos produzidos pelo encontro entre a imaginação e a reflexão, traçado ao longo de 

uma vida de estudo, dedicação, sofrimento e alegrias, que se expressam no trocadilho e 

na brincadeira presentes no convite/queixa: “mas será o benedito” que ninguém irá es-

tudar esses livros, ou quem será o benedito/ bem dito que irá refazer esse caminho?

II.

Em 1952, Nise da Silveira fundou o Museu de Imagens do Inconsciente, um acervo 

precioso de pinturas, desenhos e esculturas feitos pelos frequentadores do Seção de Te-

rapêutica Ocupacional e Reabilitação do hospital de Engenho de Dentro. Em 1956, 

criou, junto com alguns colaboradores, a Casa das Palmeiras, com o objetivo de dar su-

porte aos pacientes egressos do hospital. Havia, na época, uma alta porcentagem de re-

internações (cerca de 70%). Nise sabia que as recaídas eram provocadas pela dificuldade 

de reintegração dos ex-pacientes à vida na comunidade. Depois de surtos psicóticos, as 

pessoas ficam muito fragilizadas, necessitando de apoio para a reestruturação do eu. Nise 

produziu uma série de obras,3 em que se encontram ideias e a elaboração do que con-

sidero o melhor exemplo da aplicação do método de Jung, chamado de “amplificação”.

Pelo que vemos, transitou por diversas disciplinas e áreas de saber. Percorreu o que 

havia de mais convencional na psiquiatria até chegar à história das religiões e da arte. 

Ao longo de sua produção intelectual, vemos como seus estudos se dirigem para o pro-

blema da compreensão das imagens, produto dos internos e frequentadores do Museu 

3 Jung: vida e obra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1968. Síntese muito clara da psicologia analítica de Jung, exce-
lente para quem quiser começar a tomar conhecimento das suas teorias. 
Terapêutica ocupacional: teoria e prática. Rio de Janeiro: Casa das Palmeiras, 1979.
A emoção de lidar. Coordenação e prefácio de uma experiência em psiquiatria na Casa das Palmeiras. Rio de 
Janeiro: Alhambra, 1987.
Imagens do inconsciente. Rio de Janeiro: Alhambra, 1981.
A farra do boi. Rio de Janeiro: Numen, 1989.
Artaud, a nostalgia do mais. Rio de Janeiro: Numen, 1989.
Cartas a Spinoza. 3. ed. Rio de Janeiro: Sociedade Amigos do Museu de Imagens do Inconsciente; Hólos Con-
sultoria e Assessoria, 2020.
O mundo das imagens. São Paulo: Ática, 1992.
Gatos, a emoção de lidar. Rio de Janeiro: Léo Christiano Editorial, 1998. 

de Imagens do Inconsciente e da Casa das Palmeiras, o que demanda um saber inter e 
transdisciplinar. Assim como a esquizofrenia e a relação de cuidado que estabeleceu 
com os indivíduos que chegavam a ela, entendendo que esse cenário demandaria não 
só uma metodologia terapêutica, mas também uma ação política e pedagógica.

Essa ação política e pedagógica será encontrada no posicionamento em prol da 
autonomia e liberdade individuais; na criação de um espaço para que os indivíduos 
submetidos a tratamento em hospitais e clínicas psiquiátricas pudessem encontrar um 
lugar para criar, e que à medida que criassem se autocriassem; e nos seus grupos de es-
tudos, sempre abertos a todos que deles quisessem participar. 

Esse percurso está descrito no “pequeno manual” ou na descrição que faz de seu per-
curso intelectual e de formação através do Benedito, que se organiza da seguinte forma:

1. Estudos psicológicos: psicologia junguiana e outros
2. Estudos psiquiátricos
3. Arteterapia: arte bruta
4. Arte e psiquiatria terapêutica ocupacional
5. Arte: catálogos de exposições
6. Biografias
7. Coletâneas
8. Museus

III.

A transdisciplinaridade é uma abordagem que passa entre, além e através das disciplinas, 
numa busca de compreensão da complexidade. Essa é a marca e característica do que 
o humano tem de mais próprio, o que Jung chama de instinto religioso ou anseio pelo 
numinoso, é a marca dos atravessamentos e do infinito, que faz com que o próprio ho-
mem seja infinito em sua constituição, demandando um saber que não imponha bar-
reiras e sim construa pontes.

Os três pilares da transdisciplinaridade são os níveis de realidade, a lógica do ter - 
ceiro incluído e a complexidade, que determinam a metodologia da pesquisa transdis-
ciplinar.4 A lógica “clássica” se baseia em três axiomas:

4 NICOLESCU, Basarab. O manifesto da transdisciplinaridade. São Paulo: Triom, 1999.
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1. O axioma da identidade: A é A.
2. O axioma da nãocontradição: A não é não-A.
3. O axioma do terceiro excluído: não existe um terceiro termo T (T de “terceiro 

incluído”) que é ao mesmo tempo A e não-A.

O axioma do terceiro incluído — existe um terceiro termo T que é ao mesmo tempo 
A e nãoA — fica totalmente claro quando é introduzida a noção de “níveis de reali-
dade” (NICOLESCU, 1999). 

Sem uma metodologia, a transdisciplinaridade seria uma proposta vazia. Os níveis 
de realidade, a complexidade e a lógica do terceiro incluído definem a metodologia da 
transdisciplinaridade. Apenas se nos apoiarmos nesses três pilares metodológicos pode-
remos inventar os métodos e modelos transdisciplinares adequados às situações particu-
lares e práticas.

A transdisciplinaridade visa articular uma nova compreensão da realidade entre e para 
além das especializações. Essa perspectiva transdisciplinar encontra os fundamentos na 
necessidade de compreensão dos símbolos e do processo criativo, ou seja, para que se 
entenda a experiência imediata das imagens do inconsciente, ou dos símbolos, formadoras 
da estrutura da psique, faz-se necessário um saber que ultrapasse as disciplinas particulares. 

Essa perspectiva é posta pela própria percepção de que somos realidades simbólicas; 
pois, formados pela interação entre real e imaginário, somos inacabados e infinitos — 
assim não há nenhuma disciplina ou saber que esgote ou dê conta do que o homem é. 
Somos a própria função transcendente e isso se revela na psicose que faz desmontar o 
pensamento representacional e a linguagem partilhada pela comunidade de falantes, 
trazendo à tona o mundo das imagens e da imaginação.

Somente uma ciência transdisciplinar e uma linguagem transdisciplinar, que nos 
atravesse, dá conta da descrição da experiência imediata do inconsciente, linguagem 
dos mitos, da poesia, da arte e da fantasia. Como diz Jung, a linguagem mais rigorosa 
para descrever os processos do inconsciente é a linguagem do “como se”.

Ao reunir arte, filosofia e psicologia em um manual intitulado Benedito, Nise insere 
dois novos elementos no âmbito da percepção, entendendo que o psiquismo é um fenô-
meno complexo: o humor e o amor. Mostra, assim, que o conhecimento, para ser criati-
vo e efetivo, deve integrar e circular ao longo desses elementos: arte, filosofia e ciência, 
vinculados e dialogando com humor e amor. Isso possibilitará que o conhecimento una 

e integre, em vez de dividir e controlar. O Benedito é um manual, mas também um em-
blema desse percurso, de afetos catalisadores que se manifestam como cuidado do outro.

IV.

Os fundamentos da clínica de Nise da Silveira podem ser situados, a partir do que dis-
semos anteriormente, numa perspectiva transdisciplinar, e assim os vemos ao descrever 
as bases de sua prática e de seu saber a partir de:

1. Afeto catalisador.
2. As forças autocurativas e criativas do inconsciente.
3. Emoção de lidar.
Esses três alicerces da clínica niseana descrevem e indicam uma atitude e uma 

compreensão da ação de cuidado e da clínica que vão além de qualquer conceito ou 
definição categorial. 

Ou seja, afeto, criatividade e emoção são “a-racionais”, apontam para a experiência 
imediata e para o que se encontra na dimensão do não-eu — dimensão da realidade que 
faz estalar qualquer categoria ou saber restrito, que outorga a possibilidade ou se baseia 
em um modo de pensar técnico e calculante. Está, assim, a clínica niseana mais próxi-
ma da arte e da filosofia, filosofia dos pensadores originários, do que da psiquiatria e da 
psicologia acadêmica contemporânea. 

Isso ela nos afirma, quando dizia: “se querem aprender sobre a alma humana, leiam 
Machado de Assis”.5 Ou ainda: “A arte ensina mais do que os tratados de psiquiatria.”6

Como cartografia do percurso intelectual da estudiosa, iremos encontrar no Bene dito 
essa marca da transdisciplinaridade, de um saber inclusivo e que atravessa e faz estalar 
os saberes disciplinares, conduzindo assim à transcendência e ao diálogo, além da inclu-
são da unidade e da multiplicidade, clamando para que olhemos o todo em vez de per-
manecermos em um saber e uma compreensão fragmentada e, assim, esquizofrênica.

Pode-se afirmar que Nise, além de tudo, foi e é uma educadora, corporificando  
o afeto catalisador que permitiu (e permite) que possamos, de maneira autônoma, na 
liberdade, perseverar na direção de nossas naturezas mais próprias.

5 Comunicação privada de Nise da Silveira.
6 Ibid.
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Jung e os estudos junguianos
                                                        Elizabeth Christina Cotta Mello

Nise da Silveira e C. G. Jung tinham interesses em comum; ambos eram pensadores 
que frequentavam diferentes lugares na psicologia, além de outras áreas, e buscavam 
entender múltiplos olhares sobre o coletivo. Podemos dizer que uma das maiores con-
tribuições de Nise, como de Jung, é a perspectiva inclusiva, lidando com as necessárias 
integrações epistemológicas dos estudos simbólicos de Jung (2013), na teoria e na prá-
tica de ambos (MELLO, 2021). Aqui estamos tratando da aceitação de outras formas de 
ser, incluindo o social, do trabalho com os animais e dos estudos sobre o espaço inorgâ-
nico. Assim, esse olhar generoso desencadeou um modelo de tratamento revolucioná-
rio, acolhedor e criativo. O trabalho com a arte foi utilizado por ambos. A compreensão 
da arte surge como expressão do contexto de tempo e espaço no qual está inserida, 
sendo vista de forma prospectiva, que também aponta caminhos na solução das feridas 
coletivas deste mesmo contexto. Como na clínica junguiana (MELLO, 2013), Nise per-
cebe que a arte e as imagens produzidas nas séries de seus clientes vão gerar “infalivel-
mente significações” (SILVEIRA, 2001, p. 93). As imagens, e a compreensão de como 
viviam o seu tempo e seu espaço, permitiam acessar o mundo interno, tantas vezes  
incompreensível (ibid.). O Museu de Imagens do Inconsciente surge com o estudo de 
leitura de imagens e afeto catalisador: encontro entre a clínica junguiana ampliada;  
o pensamento mítico, simbólico; a museologia e a arte em geral.

Reuni essas imagens em [...] longas séries [...]. Não vejo como será possível entrar em 
contato com um homem ou uma mulher, e tratá-los seja por qual método for, sem fazer 
a mínima ideia da maneira como este ser está vivendo o tempo e o espaço, sem ouvir os 
estranhos pensamentos que lhe ocorrem e as imagens que avassalam sua mente. (ibid.)

É justamente o desconhecido e o assustador, ao contrário do que se imagina em 
nossa cultura, que precisamos aceitar para sermos mais inteiros. Os estudos do pensa-
mento mítico vão também nos ensinar o caminho: “O pesquisador precisará aprender 
esta linguagem pelo estudo dos mitos. Segundo Jung, [...] a psique é constituída por 
uma trama de temas míticos” (SILVEIRA, mimeo, p. 19). Sigamos, então, pelo mito. 
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No mito, o herói Perseu corta a cabeça da Medusa, porém “a relação entre Perseu 
e a Górgona é complexa: não termina com a decapitação do monstro” (CALVINO,  
1993, p. 17). Do sangue da Medusa nasce ao mesmo tempo Pégaso, um cavalo alado, e 
Crisaor, um monstro. Pégaso é a expressão da arte e faz jorrar no monte Hélicon a fon-
te em que as Musas irão beber. E seu irmão é um monstro: são os filhos inseparáveis do 
perigoso ato de viver.

Quanto à cabeça cortada, longe de abandoná-la, Perseu a leva consigo, escondida num 
saco... É sempre na recusa da visão direta que reside a força de Perseu, mas não na recusa 
da realidade do mundo de monstros entre os quais estava destinado a viver, uma realidade 
que ele traz consigo e assume como fardo pessoal. (CALVINO, 1993, p. 17)

No mito, a forma de lidar com a Medusa é modelar ao precisar lavar as mãos após 
outra sangrenta batalha, “ameniza a dureza do solo com um ninho de folhas, recobre 
com algas que crescem sob as águas, e nele deposita a cabeça da Medusa, de face vol-
tada para baixo” (OVÍDIO apud CALVINO, 1993, p. 18): “Versos extraordinários para 
expressar a delicadeza da alma necessária para ser um Perseu dominador de monstros” 
(ibid.). A deusa mascarada é enfrentada por Perseu, que não olha para ela diretamente. 
A forma de lidar com a potência irracional é demonstrada pelo mito, com a aceitação 
de todas as diferenças, e nossa loucura. A Medusa, de origem oriental, é nomeada, um 
feito extraordinário, mas permanecendo fora da pólis, na floresta. Ela é o contraponto 
radical, como Dioniso, outro deus mascarado, a Penteu, que não acolhe o irracional, 
sendo o modelo másculo, o monarca, a lei (VERNANT, 1988).

“Penteu quis defender o pensamento racional, que começava a florescer na Grécia, 
das violentas forças irracionais agitadas por Dionysos. Mas faltavam-lhe condições para 
uma empresa desse porte. [...] Faltava-lhe aquela sutileza que viria caracterizar o gênio 
grego” (SILVEIRA, 1993, p. 19). A luz e a sombra nascem e revelam-se juntas, como os 
irmãos Pégaso e Crisaor, o criativo e o destrutivo em nós, necessitando, a um só tempo, 
de firmeza e delicadeza para lidar com esse tremendum que nos aterroriza. 

Nise da Silveira introduz atividades que vão permitir visualizar e objetivar as ima-
gens, assim: “O tremendum é exorcizado pelas imagens pintadas, torna-se inofensivo e 
familiar e, em qualquer oportunidade que o doente recorde a vivência original e seus 
efeitos emocionais, a pintura interpõe-se entre ele e a experiência, e assim mantém o 
terror à distância” (JUNG apud SILVEIRA, mimeo, p. 18). O tremendum pode ser en-

tendido como as forças psíquicas que produzem as imagens que guardam os afetos mais 
poderosos. Rudolf Otto (1992) fala da potência dos três Ts — temor, tremor e terror —, 
que sentimos e que costumamos chamar de deuses. E mesmo que a maior parte não 
concorde, as experiências demonstram que “as imagens simbólicas podem ser apreen-
didas” (SILVEIRA, mimeo, p. 20) pela percepção inconsciente, “independentemente do 
intelecto, influindo sobre o curso do processo psicótico” (ibid.). A nossa saúde depende 
dos afetos e das imagens que transformam. Parece propício que neste Kairós (tempo 
oportuno) o nome de Nise surja como o de uma heroína do coletivo. Ela está à altura 
da etimologia de herói: “herós” e “servã” (BRANDÃO, 1988, p. 5), a que guarda e con-
serva as imagens: guardiã da vida. Que enfrenta os abismos na luta pelos excluídos.
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