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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo discutir a Poética do Cuidado, expressão fruto da 

construção de uma trama que entrelaça a poética para Gaston Bachelard e a noção de 

cuidado para Nise da Silveira. Para isso, apresentamos no primeiro capítulo o conceito 

de poética para Bachelard, segundo a Fenomenologia da Imaginação, fazendo emergir a 

sua relação com processos criativos. No segundo capítulo focamos em entender o que 

seria cuidado, de acordo com a obra de Nise da Silveira, dando ênfase à expressão 

Emoção de Lidar, através de uma história que ocorreu em um momento criativo na Casa 

das Palmeiras. Por fim, no terceiro capítulo retomamos ao filósofo Bachelard, com o 

seu conceito de Imaginação Material para entrelaçarmos com a Emoção de Lidar.  Ao 

trazermos as nossas análises para dentro dos ateliês da Casa das Palmeiras, concluímos 

que este é um conceito que ampara o trabalho de Nise da Silveira ao possibilitar o 

entendimento das diversas dimensões expressivas do cuidado. 

 

Palavras-chave: poética; cuidado; imaginação material; emoção de lidar; processos 

criativos 

 

 

 

ABSTRACT  

 

The present work discuss the idea of Poética do Cuidado, expression. Resulting from 

the construction of a seam that intertwines the poetics for Gaston Bachelard and the 

notion of care for Nise da Silveira. For this, we present in the first chapter the concept 

of poetics for Bachelard, according to the Phenomenology of Imagination, making 

emerge its relationship with creative processes. In the second chapter we focus on 

understanding what would be the notion of care according to Silveira's work, 

emphasizing the expression Emoção de Lidar, which has came through a story that took 

place in a creative momentat Casa das Palmeiras. In the third chapter were turn to the 

Bachelard's, concept of Material Imagination to in tertwine with Emoção de Lidar. 

When we brought our analyzes into the studios in which Silveira's worked, we 

concluded that this is a concept that supports her work by enabling the understanding of 

the diferentes expressives dimensions of care. 

 

Keywords: Poetics; Care; Material imagination; Emoção de lidar; Creative process 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo corresponde a uma dissertação de Mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei, na Linha 

Psicologia Instituições, Saúde e Sociedade.  

A minha narrativa enquanto pessoa-pesquisadora-psicóloga-artesã dá um toque 

singular a esta dissertação. Ela foi escrita, costurada, desenhada, imaginada da forma 

mais criativa possível para integrar as imagens e conceitos. Por isso também foi 

encadernada artesanalmente, pois a minha experiência na encadernação permite 

materializar a imaginação, por meio da construção de cadernos. Apenas a primeira 

versão foi feita deste modo, uma vez que para esta versão final foi preciso adaptar para 

as normas acadêmicas.  

É importante também considerar esta dissertação como um trabalho também de 

construção conceitual, pensado a partir da leitura da obra de Nise da Silveira, psiquiatra 

que desenvolveu métodos não agressivos para o tratamento da doença mental, levando 

as pessoas internadas no Centro Psiquiátrico Pedro II, para dentro dos ateliês, espaços 

de livre expressão e criação. Considero tais ações como práticas de cuidado e pouco se 

discute a respeito desta noção na obra de Nise da Silveira. Isto nos motiva a pensar no 

cuidado como disparador para ler a sua obra. Portanto, trilhei um caminho que me 

levasse a encontrar o entendimento de cuidado, de acordo com as suas práticas, como 

um dos resultados desta pesquisa. 

Nos meus primeiros contatos com as publicações acerca do trabalho de Nise da 

Silveira o que me chamou atenção, dentro para as inúmeras bases teóricas em que ela 

fundamenta seu trabalho, o destaque ao filósofo Gaston Bachelard. A partir dessa 

referência, busquei os pontos de encontro e modos de aprofundar neste campo. Por isso, 

evocamos o filósofo que desenvolve estudos sobre a imaginação para falar sobre 

imagens poéticas. 

Neste trabalho é importante resgatar também essa narrativa imagética-conceitual 

porque estou lidando com um campo teórico que recorre a imagens o tempo inteiro. 

Tanto Bachelard como Nise da Silveira transitam pelo mundo das imagens para 

produzirem conhecimento a respeito da condição humana. Isso também nos inspira a 

buscar imagens poéticas, vivenciar a construção deste trabalho de modo poético de 

leitura e escrita sobre a Psicologia por vias mais criativas. Por isso, o trabalho é 
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ilustrado com as minhas marcas e, para além da ilustração, as imagens compõem uma 

narrativa pessoal e a dos ateliês que trabalharemos mais adiante.  

A narrativa mencionada acima será construída tal como um tecido, em que o 

entrelaçamento dos seus fios produz a sua trama. Nas artes manuais, mais 

especificamente na costura, a trama é esta intersecção de linhas que formam uma tela, o 

pano. Deste modo, a ideia é construir uma trama permeada por imagens e conceitos que 

envolvam os conjuntos de fios dos estudos de Bachelard, que se atravessarão nos fios 

dos estudos de Nise da Silveira. 

Nise da Silveira, por sua vez, foi uma psiquiatra que ficou conhecida por 

revolucionar o tratamento com as pessoas internadas no Hospital Psiquiátrico, 

desenvolveu um modo de conhecer o mundo interno destas pessoas, aproximando a 

produção de imagens das suas histórias de vida, de acordo com o que era produzido nos 

ateliês. Isso representou um embate com os métodos tradicionais da psiquiatria. Como 

questionar métodos tão instituídos e repetidos nas instituições psiquiátricas e colocar no 

lugar deles práticas que desenvolvam o potencial criativo das pessoas e estimulem a 

formação de vínculos? 

É importante resgatar historicamente a trajetória desta pesquisa, porque ela dá 

continuidade ao meu primeiro estudo, feito para concluir a graduação em Psicologia na 

Universidade Federal de Sergipe em 2017, intitulado como “Nise, pincéis e ampulhetas: 

a invenção da Poética do Cuidado”. Nesse primeiro trabalho, comecei a explorar as 

noções de cuidado e de poética, estabelecendo um horizonte teórico que abrangia 

autores como Ricardo Ayres amparado em Heidegger para conceituar o cuidado a partir 

do filósofo; Virgínia Kastrup com os seus estudos sobre inventividade para nos ajudar a 

definir poética, segundo a ideia de poiese de Maturana e Varela; e Bachelard com os 

seus estudos sobre poética, a partir do livro A Poética do Espaço. Todos esses autores 

foram parâmetros que me ajudaram a visualizar o trabalho de Nise da Silveira. Foi aí 

então que surgiu A Poética do Cuidado, tomando emprestado do título de Bachelard 

essa ideia da poética de alguma coisa. Ao longo dessa pesquisa estabeleci, de modo 

preliminar, algumas relações entre o trabalho do filósofo com as noções de cuidado dos 

autores citados acima e a obra de Nise da Silveira. Neste sentido, esse primeiro estudo, 

tal como o título sugere, foi a invenção da Poética do Cuidado. 

Na atual pesquisa, redefini esse horizonte teórico, com menor quantidade de 

autores e maior aprofundamento na leitura. O conceito de cuidado, por exemplo, foi 

trazido para dentro da obra de Nise da Silveira. Antes, utilizei outros teóricos, já citados, 
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sobre cuidado como parâmetro para visualizar o trabalho de Nise da Silveira, o que foi 

muito válido e fundamental, pois encontrei relações diretas e pertinentes. No entanto, 

como a ideia era de enfatizar a obra da psiquiatra, mais precisamente o seu conceito de 

Emoção de Lidar, trabalhei a noção de cuidado a partir da mesma.  

O mesmo movimento ocorreu em relação aos estudos da obra de Bachelard. 

Antes procuramos somente um livro para entender as suas ideias sobre poética, de 

acordo com o que ele chama de Fenomenologia da Imaginação. Complementei com os 

estudos inventivos de Kastrup e trabalhei a noção de poética por esses dois campos do 

conhecimento. Nesta dissertação, como tive mais tempo para me dedicar a mais livros 

de Bachelard, optei por estudar somente sua obra, com auxílio de comentadores. Por 

isso este filósofo ganhou grande destaque neste trabalho. Para além da Fenomenologia 

da Imaginação, trabalhei outro conceito que ele designa como Imaginação Material. 

No intervalo do espaço entre a graduação e o ingresso no mestrado, para a 

conclusão da formação em Psicodrama em 2017, nível I, também realizei um trabalho 

teórico-vivencial que anunciou as possibilidades do encontro entre Nise da Silveira e 

Jacob Levy Moreno, sendo o estudo denominado como “Entre Nise e Moreno: Imagens 

da Poética do Cuidado”. 

Deste modo, essas duas pesquisas deram suporte para elaborar um novo projeto, 

o de redefinir a Poética do Cuidado pela Emoção de Lidar e pela Imaginação Material, 

ideia que direciona o presente título: Pela emoção, pela imaginação: Nise da Silveira e a 

Poética do Cuidado.  

Na vivência de expansão acadêmica que é o mestrado, o aprofundamento nas 

leituras, contato com pessoas com a mesma afinidade de estudo foi um fator 

fundamental. Além disso, a experiência de docência com planejamento de aulas com 

esta temática, apresentações em congressos, visitas e eventos no Museu de Imagens do 

Inconsciente contribuíram para enriquecer esta prática. Sem contar com o processo de 

orientação, que representa uma constante análise do nosso objeto de estudo, 

reestruturação da pesquisa, redefinição dos caminhos e dos meios de se pesquisar. 

O trabalho está organizado em três capítulos, a escrita transcorreu do seguinte 

modo: 

 no primeiro capítulo, temos a proposta de iniciar os estudos sobre a 

poética, por isso  preparamos as bases para discutir cada capítulo 

seguinte, tendo o olhar através dos sentidos de poética. Consideramos a 

Fenomenologia da Imaginação de Bachelard, apresentamos algumas 
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noções para o termo poética e finalizamos com a raiz deste termo que 

remete ao sentido de criação. 

 no segundo capítulo, traçamos a obra de Nise da Silveira destacando 

instituições em que ela desenvolveu práticas terapêuticas, evidenciamos 

dessa trajetória o surgimento do conceito de Emoção de Lidar e também 

as concepções de cuidado que estudamos nesta pesquisa. Também 

direcionamos a Emoção de Lidar para a Imaginação Material segundo os 

apontamentos que Nise da Silveira faz em livros e entrevistas, indicando 

a influência do filósofo Bachelard no seu trabalho, sobretudo na Casa das 

Palmeiras, para que assim possamos anunciar o terceiro capítulo. 

 no terceiro capítulo, por conseguinte, apresentamos o conceito de 

Imaginação Material de Bachelard, identificamos como ele pode se 

relacionar com Emoção de Lidar por meio de relatos presentes no livro 

“Casa das Palmeiras – Emoção de Lidar”. Trouxemos as análises para 

dentro dos ateliês e alinhavamos este capítulo com a ideia de como o 

cuidado perpassa essas atividades de modo poético. Finalizamos a escrita 

com A Poética do Cuidado. 

 A estrutura da pesquisa descrita acima ajuda a entender o título que escolhi para 

o trabalho. Primeiro, “pela emoção” me refiro à Emoção de Lidar, “pela imaginação” 

me refiro à Imaginação Material, é por esses dois conceitos que podemos fazer uma 

leitura da obra de Nise da Silveira e reinventar a Poética do Cuidado. 

Imagem   2 “Caminhamos com baú, carregamos 

nossas mudanças, tecemos nossa trama”. Grafite 

sobre papel e edição digital no Paint 3D. Autora: 

Marina de C. Fonte: Acervo Pessoal - Sketchbook. 
2018 
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Imagem  3 “Fotopoema para modelar as letras. 

Poemas do tato”. Fotografia do Escrito. Autora: 
Marina de C. Fonte: Acervo Pessoal: 

Sketchbook. 2018 
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POÉTICA: DAS IMAGENS A POSSÍVEIS CONCEITOS 

 

 A proposta de iniciar a pesquisa com o capítulo referente aos estudos sobre 

poética servirá para traçar a nossa linha de raciocínio: preparar as bases de sustentação 

para discutir cada capítulo seguinte, tendo o olhar através destas lentes. Neste sentido, 

ao iniciar os nossos estudos com a poética, teremos a tarefa de pensar algumas 

definições para este termo. Se elegêssemos uma questão norteadora para que seja 

respondida neste capítulo, seria a seguinte: o que é poética? Em cada tópico e seu 

respectivo desenvolvimento corresponde a passos que ajudam a responder esta 

pergunta. Assim, nesta primeira parte pretendemos estudar e ampliar nossos horizontes 

sobre o que se entende por poética.  

 Utilizamos principalmente o trabalho do filósofo Gaston Bachelard como 

referência principal deste capítulo, mas também outros autores que nos auxiliam a 

respeito da compreensão dos significados que a palavra “poética” pode ter e em que 

sentidos podemos utilizar. 

 Se elegêssemos uma questão complementar para este capítulo seria esta: porque 

é importante entender o significado de poética? A resposta imediata estaria relacionada 

com o objetivo desta pesquisa, de criar uma trama imagética-conceitual que envolva a 

poética e o cuidado, que seria A Poética do Cuidado. Deste modo, a primeira tarefa, 

como já elencamos, é a desenvolver o conceitualmente a poética. A segunda tarefa, que 

está relacionada com a pergunta do capítulo seguinte, será a de desenvolver as noções 

de cuidado, através de imagens e ferramentas que explicaremos mais adiante. 

Para criar uma trama imagética-conceitual, a princípio, é preciso desenvolver as 

noções de imagem e de conceito, porque são estas noções que permitirão entender o 

movimento deste estudo, por meio do entrelaçamento de vários fios. Por se tratar de 

uma pesquisa científica, imersa no meio acadêmico, recorremos aos conceitos para que 

possamos consolidar o entendimento sobre os fenômenos do mundo, segundo estudos 

ao longo do tempo. Por também se tratar de uma pesquisa em que a imaginação é uma 

peça chave, recorremos ao mundo das imagens para que possamos entender certos 

fenômenos que talvez só o mundo dos conceitos não seria o suficiente. O encontro com 

o imaginário faz parte de uma tradição de pesquisa e autores que o consideram como 

uma importante fonte de conhecimento sobre o mundo.  
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Ainda que esta tradição seja minoritária no campo acadêmico, temos muitos 

autores que fazem parte deste campo e produzem conhecimento a partir disto. Vemos 

em nossa bibliografia escolhida, o trabalho com imagens como um dos princípios 

norteadores para Gaston Bachelard, Nise da Silveira e demais pesquisadores. O marco 

da presente pesquisa vem da construção da trama imagética-conceitual, com exercício 

de imaginar, criar, sonhar, argumentar, fundamentar, costurar e até mesmo de cuidar de 

um terreno fértil de palavras, onde o tecido passou a ser a ramificação destas palavras 

em frases, períodos, orações, parágrafos, capítulos que cresceram de acordo com o que 

semeamos. 

Ao utilizarmos este tipo de linguagem no parágrafo acima, trabalhamos com 

palavras que nos levam a imaginar além do que dissemos, brincamos com os sentidos 

das coisas e assim fazemos emergir imagens. Perpassamos pelo mundo das imagens 

quando conseguimos visualizar, mentalmente ou não, figuras, sons, palavras, sensações, 

cheiros, histórias, que nos causam certo impacto, que nos fazem entrar em um estado 

específico, o qual falaremos mais adiante neste capítulo. 

Já no mundo dos conceitos, encontramos construções mais precisas que 

delineiam os significados dos fenômenos. De modo mais conciso, os conceitos são 

construídos com uma racionalidade própria, para organizar o pensamento científico.  

Encontramos no filósofo Bachelard a distinção entre conceito e imagem que será 

importante para o nosso entendimento. Ele afirma que não há filiação (aproximação) 

entre ambos, nem há síntese, pois eles se desenvolvem em linhas divergentes. Esta 

divergência entre imagem e conceito está associada ao fato de que “a imagem não pode 

fornecer matéria ao conceito” (BACHELARD, 1960/2018, p. 50). Por outro lado, “o 

conceito, dando estabilidade à imagem, lhe asfixiaria a vida” (BACHELARD, 

1960/2018, p. 50).  

Bachelard faz esta separação porque acredita que no pensamento científico o 

conceito funciona melhor se estiver privado de imagens de fundo (BACHELARD, 

1960/2018). O funcionamento pleno conceitual deve estar livre das variações que as 

imagens podem ter. Assim o filósofo reforça a ideia de que o pensamento racional segue 

uma linha distante das imagens, pois são pólos opostos e excludentes (BACHELARD, 

1960/2018).  

Diante desta polaridade, entendemos que há diferenças no exercício de 

compreensão das imagens e dos conceitos. Estamos nesta contradição, a qual Bachelard 

descreve sobre dificuldade ou até mesmo impossibilidade de misturar campos tão 
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opostos. O próprio filósofo, que admite essa distância, se encontra nesta contradição: 

iniciou sua carreira no mundo dos conceitos e depois se adentrou ao mundo das 

imagens, mas ao longo da sua carreira continuou a escrever sobre ciência.  

A criação da trama imagética-conceitual é justamente adentrarmos nessa 

contradição e tentar construir conceitos com o auxílio das imagens, ou de pensar em 

imagens que remetam aos conceitos. Isso quer dizer que não estudaremos os conceitos 

por eles mesmos. Recorreremos às imagens para ilustrar os fenômenos que vamos 

estudar mais adiante.  

A todo o momento estaremos trabalhando com imagens e com conceitos. 

Entender esse movimento. Ora imagem, ora conceito. Ora ambos. Ou síntese, ou 

distância. Entre conceitos e imagens queremos produzir conhecimento com 

características e origens diferentes. Faremos o possível para caminhar do mundo das 

imagens para vislumbrar conceitos. 

Assim, neste capítulo daremos início aos estudos da poética, apresentando 

Gaston Bachelard e um pouco da sua trajetória de pesquisas para que possamos 

entender a sua linha de pensamento e construção teórica. Esse caminho terá como 

destino o contato com a sua obra na temática da imaginação poética. 
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Imagem  4 “Nise da Silveira é uma 
mulher poética?” Grafite sobre papel. 

Autora: Marina de C. Fonte: Acervo 

Pessoal - Sketchbook. 2018 
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1.1 Bachelard entre o dia e a noite 

 

Pretendemos apresentar brevemente o filósofo que teve uma jornada dupla de 

pesquisa: a diurna e a noturna. O início dos seus estudos foi marcado pelo racionalismo 

e pela epistemologia. Logo, esta parte da sua obra é denominada como 

diurna. Posteriormente, Bachelard se dedica estudar a imaginação, tendo como 

norteadores desta atividade os devaneios, os sonhos e os elementos da natureza e a 

poesia. Diante disso, Bachelard direciona sua pesquisa ao período da noite: turno em 

que nos dedicamos a meditar, sonhar, contemplar, repousar... É neste período final da 

sua obra que surgem categorias como: Imaginação Material, Fenomenologia da 

Imaginação, Imaginação Criadora, dentre outras que caracterizam a sua aproximação 

com a arte, com os elementos da natureza, com a matéria. 

Tendo esta duplicidade entre ciência e poesia, é possível afirmar que um 

movimento de ruptura torna-o um filósofo singular, pois a cisão que a sua obra 

apresenta se caracteriza pelo antagonismo de um racionalista que identifica as 

revoluções científicas, buscando um espírito científico que é novo, dentro de uma 

epistemologia incomum; bem como um amante da poesia e da arte que adentra no 

universo dos devaneios para expressar o exercício da imaginação (Barbosa & Bulcão, 

2004). 

 O projeto de Bachelard consistiu em expressar um novo espírito científico e uma 

fenomenologia do imaginário. Esta singularidade, por vezes contraditória, demonstra a 

abrangência de temas que ele proporciona com o seu trabalho. Em sua obra, a ciência e 

poesia são tão antagônicas quanto o dia e a noite, e estabelecem uma 

complementariedade no que se refere à produção de um mundo inusitado e surreal, 

espaço em que é possível transitar para uma formação integral do ser humano e toda a 

sua plenitude (Barbosa & Bulcão, 2004). 
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Imagem  5 “Sonhe-se quem puder”. Remete ao período 

que Bachelard se dedicou aos devaneios. Bordado livre 
em tecido de algodão estampado. Autora: Marina de C. 

Acervo pessoal. 2018 
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1.1.1 Obras noturnas: a Fenomenologia da Imaginação 

 

 Quando Bachelard redirecionou a sua pesquisa para a imaginação, amparando-se 

nas obras de arte como recurso, ele indicou a possibilidade de conhecer o universo das 

imagens e produzir conhecimento a partir deste campo. Barreto (2016) estuda esta 

transição, quando publica o livro que tem por título: Homo Imaginans: a imaginação 

criadora na estética de Gaston Bachelard. Nesta obra, ele indica os marcos para a 

mudança do tratamento epistemológico ao estético, do diurno ao noturno. Este autor 

evidencia duas obras que representam o início deste caminho, que são A Psicanálise do 

Fogo e Lautréamont. São obras que apontam para a liberdade para devanear como 

função para um psiquismo criador, em especial A Psicanálise do Fogo. 

 Barreto (2016) pontua que dentro da reflexão estética, noturna, há dois períodos 

distintos, um que traz os elementos da natureza, e o segundo, que é o das poéticas. Esta 

categorização tem a importância de delimitar a ênfase que cada período apresenta, no 

entanto não é objetivo, nesta pesquisa, levá-la à risca, pois apesar de ser didaticamente 

interessante, este recorte pode acabar dividindo e estagnando algumas concepções que 

não necessariamente aparecem divididas nas obras de Bachelard. Apesar de demonstrar 

a diferença entre imagem e conceito, ele consegue articula-los ao longo da sua obra. Ao 

mesmo tempo em que se dedica às construções conceituais, ele se vale da imaginação, 

por isso tempos a impressão de que pode estar separado no seu trabalho.  

Tentar articular os pólos opostos do dia e noite, bem como o conceitual e 

imagético, ou a arte e a ciência tem uma grande importância nesta pesquisa, pois nos 

valemos do exercício da imaginação para criar uma trama que se insere em um contexto 

acadêmico.  

 Neste capítulo, daremos destaque às obras mais recentes, nas quais o autor 

estuda a aproximação com o método fenomenológico e a concepção da noção de 

imaginação criadora (Barreto, 2016). Neste sentido, o tema da imaginação é o núcleo 

onde toda a reflexão perpassa, seja por meio da matéria, dos elementos, seja pelas 

imagens poéticas. No último capítulo realçaremos a questão dos elementos, pois 

estabeleceremos relações entre a matéria e as formas de expressão, sendo este um 

processo de cuidado, em que há lugar para estas discussões na obra de Nise da Silveira.  

 No presente capítulo, nos deteremos sobre as duas obras de Bachelard que têm 

por tema e título, a poética, a saber, A Poética do Espaço (1957/1978) e A Poética do 
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Devaneio (1960/2018). A escolha destas obras é motivada pelo conteúdo que ele 

apresenta, pois é quando Bachelard propõe um estudo fenomenológico para as imagens, 

instituindo assim uma Fenomenologia da Imaginação. Apesar de trabalhar com o tema 

da imaginação nos estudos anteriores, nessas em que ele desenvolve conceitos mais 

específicos é que serão mais apropriados para este capítulo. Para as obras do período 

noturno que são anteriores a estas, daremos ênfase nos próximos capítulos, pois 

trataremos de temas como os elementos da natureza e a imaginação material. 

 A partir destas duas obras que têm a poética no título, buscaremos perceber 

como Bachelard examina os vários aspectos da atividade imaginante humana, sendo 

esta atividade o meio em que se estabelece um elo entre o homem e o mundo. De acordo 

com Barreto (2016), com a imaginação nos realizamos plenamente enquanto humanos, 

pois assim é possível criar vias de encontro entre o sujeito e o mundo concreto, por 

meio dos sonhos e fantasias, no nível subjetivo. 

 A imaginação é levada como um dos objetos de estudo mais evidentes nestas 

obras e, por isso, a proposta de Bachelard é de estudar a Fenomenologia da Imaginação. 

Logo, ao iniciarmos a leitura do livro A Poética do Espaço, nos deparamos com uma 

divergência: o autor, que antes estava identificado com a linha do racionalismo, ligado 

aos temas da filosofia da ciência propõe que seja esquecido todo esse saber, para que se 

possa estudar os problemas colocados pela imaginação poética (Bachelard, 1957/1978).  

        Essa indicação já remete a um mecanismo de pensamento diferente: esquecer os 

moldes filosóficos e racionalistas para estudar a imaginação poética que já não são 

adequados ao tema. Será preciso encontrar outro método que corresponda melhor ao 

estudo das imagens poéticas, um método que consiga apreender o momento de êxtase 

da novidade da imagem, que é repentino, súbito (Bachelard, 1957/1978). Embora 

também possamos considerar que a criação científica venha de um ato repentino, aqui 

estamos levando em conta a ciência enquanto fruto da racionalidade, com uma lógica 

linear. Mas a criação científica também pode ser um encadeamento dinâmico de ideias, 

tal como um encadeamento de imagens. Por isso Bachelard convoca os estudos 

fenomenológicos como ferramenta de compreensão deste momento presente ao 

surgimento de cada imagem na consciência, considerando que esta abordagem fuja da 

racionalidade pura.  

 Deste modo, Bachelard nos define a Fenomenologia da Imaginação como um 

estudo da imagem poética enquanto um fenômeno no momento de seu surgimento, 
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quando ela “emerge na consciência como um produto direto do coração, da alma, do ser 

e do homem tomado na sua atualidade” (Bachelard, 1957/1978, p. 184).  

 No livro intitulado como A Poética do Devaneio, Bachelard se refere ao livro 

anterior a este (A Poética do Espaço) e descreve os princípios do método 

fenomenológico para o estudo das imagens, princípios este que tratam de “trazer à plena 

luz a tomada de consciência de um sujeito maravilhado pelas imagens poéticas” 

(Bachelard, 1960/2018, p. 1). Isso quer dizer que a fenomenologia tem por diretriz a 

tomada de consciência do fenômeno pelo sujeito. Quando esse movimento é 

direcionado para a imaginação poética, o sujeito toma consciência das imagens quando 

elas surgem, ficando maravilhado por elas, este é o movimento que entendemos como 

um processo criativo.  

 Um dos meios de encontro com as imagens são obras de arte, sobretudo na 

poesia, meio em que os poetas se dispõem a criar imagens a partir de outras imagens. E 

os leitores experienciam este maravilhamento quando entram em contato com uma 

consciência criante
1
 do artista, do poeta, daquela pessoa, que por alguma razão criou 

algo novo (Bachelard, 1960/2018).  

                                                             
1
 A palavra criante está presente no livro A Poética do Devaneio de Bachelard. Por vezes, podemos 

associar com criadora. Entendemos criante, segundo o autor, como uma ação constante, dinâmica.  

Imagem  6 “Sonharia”. 
Sonharia é um poema da 

noite, período que 

Bachelard se dedicou 
aos devaneios. Foto do 

escrito. Autor: Marina 

de C. Acervo Pessoal - 

Sketchbook. 2017 
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1.2 Estudo das imagens poéticas 

 Ao longo da introdução de A Poética do Espaço, é possível perceber as inúmeras 

repetições do termo imagem poética, pois, para Bachelard, esse é o objeto de estudo da 

Fenomenologia da Imaginação. A imagem poética, ora corresponde ao objeto de estudo, 

ora corresponde ao produto deste campo, como o resultado da imaginação. Bachelard 

considera que a psicologia clássica não trabalha com as imagens poéticas. Pelo 

contrário, os psicólogos confundem-na com metáforas, ou com aquilo que é visto, 

reproduzido ou o que é guardado na memória, ou qualquer outra coisa, menos o que 

para ele é essencial: um produto direto da imaginação (Bachelard, 1957/1978). É por 

fazer essa consideração que ele nos coloca na condição de seres imaginantes, capazes de 

criar e viver a função do que é irreal. Desse modo a imaginação, não se relaciona 

estritamente com o que é passado e com o que da realidade objetiva, ela aponta para o 

futuro, pois não trabalha com a função do real e nem de memorizar o que é considerado 

como lembrança (Bachelard, 1957/1978).  

São imagens poéticas que ele vai descrevendo ao longo deste livro, para marcar 

o conteúdo da Fenomenologia da Imaginação. Essas imagens estão associadas aos 

lugares de nossa intimidade, nossa casa, e também são espaços compreendidos pela 

imaginação, vividos e imaginados pelos poetas, compondo A Poética do Espaço, em 

que “imaginação imagina incessantemente e se enriquece de novas imagens” 

(Bachelard, 1957/1978, p.196). 

 É desta maneira que Bachelard propõe um campo de estudo que tem a tarefa de 

compreender a imagem poética em sua emergência, em um dado momento de 

surgimento, como um produto direto da imaginação (Bachelard, 1957/1978). Assim, ele 

define a imagem poética pela sua emergência na consciência. Por se tratar de uma 

fenomenologia, é por este método que o filósofo visualiza a emergência da imagem 

poética, pois ela se dá na consciência, no aqui-e-agora, conceito tão caro para o campo 

fenomenológico que diz respeito à atualidade do ser, em que impressões do passado e 

projeções para o futuro podem ser integradas ao presente, tempo em que estamos 

vivendo neste exato momento, neste exato lugar. Por isso a fenomenologia pode instigar 

um encontro com nós mesmos, com a nossa consciência criante que é capaz de fazer 

emergir inúmeras imagens (Bachelard, 1960/2018). O campo fenomenológico autoriza a 

compreensão das imagens poéticas porque é um método que estimula o sujeito a aflorar 

toda a força da sua vivência na visão de uma imagem, e também por este ser um 
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procedimento mais livre que enxerga o sujeito como criador de imagens (Barbosa & 

Bulcão, 2004). 

 Deste modo, como já afirmamos, o filósofo nos traz para o presente quando 

pressupõe que podemos integrar todos os tempos no que estamos vivendo na atualidade. 

Assim também é com as imagens, pois ele dá menos importância a um processo linear 

de formação de uma imagem, e sim para mantermos atentos e presentes à imagem no 

momento em que ela surge, na constante presença de inúmeras imagens que podem 

surgir. Logo, para Bachelard, a filosofia da poesia corresponde a um constante 

movimento de nascimento e renascimento de imagens, quando surge um verso “no 

êxtase da novidade da imagem” (Bachelard, 1957/1978, p. 183).  

 A condição para que uma filosofia da poesia seja possível é a sua relação estrita 

ao surgimento de uma imagem poética. Para estabelecer algumas noções do que seria 

imagem poética, buscamos algumas pistas que Bachelard disponibiliza. Ele diz que “a 

imagem poética é um súbito relevo do psiquismo” (Bachelard, 1957/1978, p. 183). Esta 

definição de “súbito relevo do psiquismo” nos faz pensar que ela surge ou chega de 

repente, sem estar prevista, e se destaca no psiquismo. A imagem poética é da ordem do 

inesperado e ganha distinção. Além disso, indica que a imagem poética não está 

submetida a uma força anterior ao seu surgimento, ela é a própria força. 

 Quando ele fala que a imagem poética não está submetida a um impulso 

anterior, como se fosse uma sucessão do passado que veio à tona. Isso quer dizer que a 

imagem é o próprio impulso que, ao emergir, pode remeter ao passado ou não, mas isso 

não é o que está em questão. Assim, ela possui características próprias: “Por sua 

novidade, por sua atividade, a imagem poética tem um ser próprio, um dinamismo 

próprio. Ela advém de uma ontologia direta. É com essa ontologia que desejamos 

trabalhar” (Bachelard, 1957/1978, p. 183). Outra característica que pode ser destacada a 

respeito da imagem poética é que ela é variacional, que diferente do conceito que é 

constitutivo, ela é mutável (Bachelard, 1957/1978). Neste trabalho, estamos trabalhando 

sempre a possibilidade de fazer uma ligação entre o aspecto variacional da imagem para 

o constitutivo do conceito. Isso será explorado em diversos momentos nesta dissertação, 

quando imagens surgem ao longo das vivências dos ateliês e que Nise da Silveira, junto 

à sua equipe, consegue tornar consistente aquilo que poderia passar despercebido em 

práticas tradicionais da psiquiatria. 

 Como pudemos observar anteriormente, a Fenomenologia da Imaginação 

compõe o campo de compreensão das imagens poéticas em seu surgimento, quando elas 
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emergem na consciência. Para Bachelard esta compreensão é feita no momento 

presente, pois não interessa reconhecer os antecedentes do criador para que se 

evidenciem fragmentos da imagem no passado. A imagem é inteiramente nova e súbita 

em seu surgimento e produz um efeito em quem se depara com ela. Por exemplo, ao ler 

um poema, o leitor se depara com imagens inusitadas que despertam nele um poder 

poético, uma espécie de identificação, como se aquela imagem emergisse para ele 

naquele dado momento especialmente para ele (Bachelard, 1957/1978, p. 183). Esse 

poder poético, esse efeito que um poema pode despertar ao leitor é característico do 

movimento das imagens poéticas que iremos trabalhar a seguir. 

1.2.1 Ressonância e repercussão 

Por se tratar de uma leitura de base fenomenológica, Bachelard traz a dinâmica 

desse método para mostrar que há um movimento duplo das imagens poéticas e que 

deve ser observado com sensibilidade “a duplicidade fenomenológica das ressonâncias e 

repercussão” (Bachelard, 1957/1978, 187).  

Ele diferencia estes dois movimentos a partir da seguinte descrição: “As 

ressonâncias se dispersam nos diferentes planos da nossa vida no mundo, a repercussão 

nos chama a um aprofundamento de nossa própria existência” (Bachelard, 1957/1978, p. 

187). Observamos que as imagens poéticas operam nesses dois níveis: um que está 

relacionado à dispersão ao longo da vivência (ressonância) e outro mais profundo, 

relacionado à existência do ser (repercussão). 

Um bom exemplo de como este fenômeno ocorre pode ser pela leitura de um 

poema, pois ele é composto por inúmeras imagens que provocam estes movimentos: 

Na ressonância, ouvimos o poema, na repercussão nós o falamos, pois 

é nosso. A repercussão opera uma revirada do ser. Parece que o ser do 

poeta é nosso ser. A multiplicidade das ressonâncias sai então da 

unidade do ser da repercussão. Dito de maneira simples, trata-se de 

uma impressão bem conhecida por todo leitor apaixonado por poemas: 

o poema nos prende por completo. Essa tomada do ser pela poesia tem 

marca fenomenológica que não engana. A exuberância e a 

profundidade de um poema são sempre fenômenos da dupla: 

ressonância e repercussão (Bachelard, 1957/1978, p. 187). 

 

 O movimento mais profundo e imediato é o da repercussão, temos uma “revirada 

no ser” porque a imagem poética despertou esta revirada e, por isso, o poema nos 

prende. Há uma identificação imediata, quando o poema repercute no leitor. Alguma 

imagem o despertou para esta revirada. A partir desta “tomada do ser”, temos a 

“multiplicidade das ressonâncias”, que é um movimento de dispersão. A imagem 
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acompanha os diferentes aspectos da vida, em diferentes lugares e direções. Segundo 

Bachelard: “É depois da repercussão que podemos sentir as ressonâncias, repercussões 

sentimentais, recordações do nosso passado” (Bachelard, 1957/1978, p. 187-188), isso 

porque “sentimos um poder poético erguer-se ingenuamente em nós” (Bachelard, 

1957/1978, p. 187). Bachelard aponta que a repercussão ocorre antes das ressonâncias, 

pois a imagem chega às profundidades do ser, antes de se movimentar pela sua 

superfície. 

 Para exemplificar, ele traz a experiência de leitor, quando encontra imagens que 

repercurtem imediatamente: “Assim a imagem que a leitura do poema nos oferece faz-

se verdadeiramente nossa. Enraíza-se em nós mesmos” (Bachelard, 1957/1978, p. 188). 

Esse enraizamento diz respeito ao encontro e identificação imediata que há ao receber a 

imagem: “Recebemos-la, mas nascemos para a impressão de que poderíamos criá-la, de 

que deveríamos criá-la” (Bachelard, 1957/1978, p. 188). Essa impressão de que se pode 

ou deve criar a imagem se relaciona a certo poder que a poesia aflora em nós e 

impulsiona para um processo criativo de novas imagens. Isso se deve ao fato de que a 

imagem se transforma em um ser novo da linguagem, naquilo que não havíamos 

imaginado antes, por isso uma nova expressão faz manifestar um novo ser, o devir 

(Bachelard, 1957/1978). Por isso, estamos falando de um processo de criação. Vamos 

observar no trabalho dos ateliês que inúmeras imagens emergiram nos processos 

criativos das pessoas que lá conviviam. Mencionaremos adiante que uma dessas 

imagens foi a “Emoção de Lidar”. Se esta foi uma expressão que fez surgir um novo ser 

e uma nova linguagem, quais são as repercussões e ressonâncias que estas imagens 

provocaram? 

 1.2.2 Movimento de emergência e propagação das imagens poéticas: o estado de 

poesia 

 A partir das definições de ressonância e repercussão trazidas acima, 

procuraremos trabalhar com o movimento das imagens poéticas para pensar na ideia de 

poética que Bachelard nos indica. Para o filósofo, esses movimentos fenomenológicos 

dizem a maneira como aflora a imaginação poética em um sujeito que tem contato com 

uma obra recheada de imagens e se maravilha com elas, ou um sujeito que está em um 

processo ativo de criação. 
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 O maravilhamento imediato é o não-imaginado, o não dito, desconhecido e 

provoca um espanto, uma surpresa ao leitor que não tinha pensado naquilo antes, ou no 

escritor que nunca tivera a ideia de escrever aquilo antes, simplesmente surge naquele 

dado momento. O maravilhamento menos imediato é mais devagar e pode se remeter à 

vivência pessoal do sujeito, com as suas memórias, lembranças e aspectos mais 

psicológicos.  

  Quando falamos de um impacto imediato, nos remetemos à repercussão e 

quando falamos de um impacto posterior, falamos de ressonâncias. Esse processo diz 

muito de como compartilhamos as imagens. Todos que tem acesso ao mundo das 

imagens estão sujeitos à encontrá-las, a entrar em um “estado de poesia
2
”, tal como diria 

Chico César
3
. Quando entramos nesse estado, temos o maravilhamento que só será 

pleno se participarmos com profundidade da imaginação criante (Bachelard, 

1960/2018). Este compositor brasileiro trouxe uma imagem poética sobre a própria 

imagem poética. Ao cantar o verso que traz a imagem “estado de poesia” emana uma 

emoção inexplicável, quando essa imagem passa a existir para nós. É uma imagem que 

tonifica esta composição e narra muito bem essa duplicidade fenomenológica, pois fala 

de um sentimento ou uma sensação que nos impressiona. São as nossas sentimentações 

que nos deparamos com tamanha intensidade quando entramos nesse estado: 

Chega tem vez que a pessoa que enamora 

Se pega e chora do que ontem mesmo ria 

Chega tem hora que ri de dentro pra fora 

Não fica nem vai embora 

É o estado de poesia. 

(César, 2015) 

  O estado de poesia é quando estamos tomados pela força das imagens, que nos 

impulsiona a criar novas imagens, ativando a nossa potência da imaginação. Isso se 

confirma quando Bachelard mostra a diretriz da Fenomenologia da Imaginação: ele 

convoca que ativemos a participação na imaginação criante, nos trazendo para o tempo 

presente da imagem e o presente que ela representa ao leitor, na tomada de consciência 

em seu surgimento para ele (Bachelard, 1960/2018).  

 Para Barbosa e Bulcão (2004), o propósito da obra de Bachelard é estimular a 

reflexão, pois faz da produção de imagens e do exercício constante de pensar, de propor 

imagens e acrescentar tônus a vida por meio da imaginação. Deste modo, ele nos mostra 

                                                             
2
 Título do álbum lançado em 2015 pela Natura Musical. A edição do DVD ao vivo foi gravada em 2017 

e foi premiada como melhor álbum de Pop/Rock/Reggae/Hiphop/Funk. Estado de Poesia é também título 

da música que marca a singularidade do álbum. 
3
 Cantor brasileiro que desde 1995 produz canções reconhecidas no cenário da MPB. 
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que a imaginação e a poesia nos permitem viver o agora, o tempo do instante presente, 

nos afastando do tempo do senso comum, dos automatismos da vida e, sobretudo, 

acompanhando as repercussões e ressonâncias das diversas imagens. 

 E assim passamos a conhecer a Fenomenologia da Imaginação, no seu 

movimento da emergência das imagens e de propagação. A poética de Gaston 

Bachelard possui esta caracterização: perceber como os movimentos se fazem presentes 

nas obras poéticas. Deste modo, também foi possível fazer uma breve leitura, tal como 

ele propõe em A Poética do Espaço, em uma obra de arte que se trata da própria poesia, 

ampliando um conteúdo por meio de outro.  

 

 

1.3 Poética, poético, poiese e poesia 

 A partir da leitura da Fenomenologia da Imaginação, do conhecimento das 

imagens poéticas na obra de Bachelard e do objetivo da presente pesquisa, alguns 

questionamentos surgem sobre certos conceitos que ele traz. As duas obras que marcam 

a sua estética iniciam-se com “A poética”, o que seria, então esta noção? O que 

caracteriza a noção de poética para Bachelard? Porque ele traz a poética como um título 

Imagem  7 “Se 
eu estive em 

poesia? Estágios 

de poesia”. 
Aquarela sobre 

papel Canson e 

Edição digital. 

Autora: Marina 
de C. Fonte: 

Acervo pessoal - 
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2018 
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para fazer um estudo sobre a Fenomenologia da Imaginação? Diante das possíveis 

confusões que a quantidade de termos nos traz, pretendemos traçar as aproximações e 

distâncias entre as noções de poética, poético, a poesia, buscando a raiz de ambas, a 

poiese. 

 Portanto, agora trabalharemos de modo mais conceitual sobre as variações do 

tema da poética, buscando estas noções para clarear e ampliar o que foi discutido 

anteriormente e seguir com o nosso estudo. 

 Há uma passagem no livro A Poética do Devaneio muito interessante para 

podermos iniciar esta conversa, pois ela indica que há diferenças em termos que podem 

justificar a escolha dos seus títulos. Bachelard ao propor esta obra, afirma que teve duas 

opções para denominá-la: falar de uma “Poética do devaneio” ou intitular o seu escrito 

como “O devaneio poético”. Essas duas indicações possuem uma diferença que ele 

explica em seguida, quando afirma que nessa escolha, pretendeu demarcar “a força de 

coerência que um sonhador recebe quando é realmente fiel aos seus valores poéticos” 

(Bachelard, 1960/2018, p. 16).   

 Diferente da simplicidade de “O devaneio poético”, Bachelard busca “A” 

poética como uma força anterior ao devaneio, não uma qualidade do devaneio, por isso 

identificamos que poética e poético pertencem a duas classes gramaticais diferentes. 

Quando se trata de “Uma” poética, ele está se referindo a um substantivo, trata da 

poética como uma “coisa”, a substância, essa força que ele diz, que é a essência da 

Fenomenologia da Imaginação. Quando se refere ao que é poético, diz respeito à 

qualidade que tem o devaneio, logo, é um adjetivo. Assim, para jogar com as duas 

classes gramaticais, ele traz um título que representa uma fusão entre ambas:  

Gostaríamos, portanto, de fazer deslizar o poder de 

coordenação e de harmonia do adjetivo para o substantivo e 

de estabelecer uma poética do devaneio poético, marcando 

assim, pela repetição da mesma palavra, que o substantivo 

acaba de ganhar a tonalidade do ser. Uma poética do 

devaneio poético!. Grande ambição, ambição grande demais, 

pois redundaria em dar a todo leitor de poemas uma 

consciência de poeta (Bachelard, 1960/2018, p. 16).  

 

 Ao propor essa fusão, é possível perceber a complementaridade e a redundância 

das duas palavras em um mesmo título. Ora se trabalha com a poética, ora se trabalha de 

um modo poético. Esta é a chave para o que precisamos destrinchar e ampliar nos 

escritos a seguir, sem esquecer o que se constitui a poesia, para este filósofo, que a tem 

como um fio condutor da imaginação. 
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1.3.1 Poética como substantivo 

 A partir das indicações anteriores, iremos trabalhar a noção de poética enquanto 

um substantivo. Para isso, é preciso trazer a noção de substantivo para que possamos 

derivar a ideia de poética nessa classe gramatical. De acordo com o dicionário
4
 

Michaelis, para substantivo encontramos algumas definições que podem nos ajudar: 

substantivo: 1 Diz-se de palavra que, exclusivamente e sem 

auxílio de outra, designa a substância dos seres. 2 Diz-se de 

palavra que designa os seres em geral, ações, estados e 

noções. 3 JUR Diz-se do direito que constitui a parte 

essencial da legislação ou define princípios. 4 QUÍM Diz-se 

de corante que é aplicado diretamente a fibras anfotéricas, 

sem a necessidade da adição de mordente; direto. smGRAM 

Classe de palavras com que nomeamos os seres em geral, 

ações, estados e noções (Luciana, Brasil, livro, peixe, 

corrida, alegria, larguraetc.) (Substantivo, 2019). 

 

        Segundo as definições acima, podemos entender o sentido do substantivo como 

uma palavra que nomeia as coisas, as noções, designa a substância dos seres. Para 

trabalhar a poética enquanto substantivo, precisamos identificar quais noções ela 

nomeia.  

 Diante da perspectiva que já trabalhamos anteriormente, é possível perceber que 

a poética para Bachelard compreende os seus estudos sobre a Fenomenologia da 

Imaginação. Esse é o sentido mais difícil de apreender, porque ele não faz referências 

diretas sobre o que significa a sua poética. No entanto, conseguimos fazer inferências 

por meio de algumas associações a respeito do que ele nos traz sobre determinar uma 

fenomenologia do imaginário, na qual a imaginação é vista como princípio de excitação 

do devir psíquico (Bachelard, 1960/2018).  

 Em outro momento, em A Poética do Espaço (1957/1978), ele indica que 

procura uma determinação fenomenológica das imagens, diferente da perspectiva dos 

livros anteriores. Neste sentido, as suas obras referentes à poética, procuram o estudo 

das imagens poéticas, propondo a determinação fenomenológica destas, com a filosofia 

da poesia. Assim, no trabalho de Bachelard, é por meio do estudo da imaginação 

criadora, da fenomenologia da imaginação, das imagens poéticas, dentre outros termos, 

que encontramos a sua poética. A poética enquanto substantivo nos permite nomear o 

conjunto desses termos. 

                                                             
4
Estamos utilizando definições de dicionários por serem noções convencionadas por estudiosos da Língua 

Portuguesa e cabem no presente contexto. 
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  Encontramos uma breve definição para poética, proveniente de um glossário de 

Temos Literários
5
, que se aproxima desta poética como substantivo: 

“Poética é o estudo das obras literárias que tem como 

objetivo esclarecer as características gerais delas. [...] 

Também pode ser definida como a ação de elaborar 

composições poéticas com técnicas de utilização de versos, 

sendo mais conhecida por esta última definição” (Poética, 

2019). 

Aqui podemos evidenciar poética como um campo destinado a estudar a 

composição de obras literárias e à própria elaboração de obras literárias. Por um lado, 

podemos aproximar a Fenomenologia da Imaginação deste primeiro sentido, pois é 

válido dizer que Bachelard faz o exercício de analisar obras literárias. No entanto, talvez 

não podemos considerá-lo como um teórico da literatura, e sim um filósofo. De modo 

geral, quando consideramos “A” sua poética, estamos falando de uma ferramenta para 

estudar as imagens poéticas que considere a liberdade da imaginação. Para Barreto 

(2016), na poética de Bachelard vemos a promessa de liberar os portões do palácio da 

razão, “permitindo ao homem uma vez mais reencontrar o mundo e, desta forma, 

reencontrar-se a si próprio” (Barreto, 2016, p. 152). 

 De acordo com Guimarães (2014), o sentido de poética é colocado como uma 

ferramenta de compreensão, reflexão e avaliação crítica dos processos de criação. Para 

trazer este sentido, ele traça um processo histórico de como este termo se refere a um 

contexto mais amplo. Ele nos mostra que Aristóteles inaugurou os estudos literários em 

Arte Poética, elaborando um modo de classificar as obras pela análise dos seus 

elementos constituintes. 

 Já na época renascentista, um período literário conhecido como Classicismo 

resgatou estes valores gregos, reforçando a Poética como a ciência do fazer poético, 

sendo então um substantivo próprio que se referia à instituição de regras e normas que 

deveriam ser seguidas pelo poeta, de um modo racional e preciso, prezando o rigor da 

técnica (Guimarães, 2014).  No entanto, Guimarães relata mudanças nessas concepções, 

como um exemplo mais recente, a visão do filósofo Umberto Eco, a qual considera 

poética como um substantivo comum que designa a poética de cada obra de arte e não 

uma regra universal. Assim, os estudos das obras devem ser feitos com base nas 

declarações dos autores e na análise das estruturas das próprias obras.  

 Conforme afirmamos anteriormente, a poética de Bachelard não se enquadra em 

nenhum dos processos descritos, e sim em uma lógica particular de estudar as obras 

                                                             
5
 Glossário de Termos Literários do Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea, da 

Faculdade de Formação de Professores, Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). 
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poéticas, segundo a fenomenologia. Talvez se aproxime do modo mais livre que 

Umberto Eco propõe, pois pretende estudar a imaginação segundo os critérios dela 

mesma (Guimarães, 2014).  

 Ainda assim, vemos uma particularidade em Bachelard que caracterizamos 

como uma poética que investiga os fenômenos da imaginação segundo o próprio critério 

da imaginação, não sendo relevante uma fundamentação rigorosa e objetiva sobre uma 

verdade (Barreto, 2016). Ele busca a verdade das imagens que religam o homem ao 

mundo. Neste sentido, a imaginação pressupõe o tempo futuro e “nos afasta das pesadas 

estabilidades” (Bachelard, 1960/2018, p.8). Além disso, devemos ressaltar que alguns 

devaneios poéticos podem “ser hipóteses de vidas que alargam a nossa vida dando-nos 

confiança no universo” (Bachelard, 1960/2018, p. 8). 

1.3.2 Poética como adjetivo 

Partimos agora para outra designação da poética, que é a função de adjetivo. 

Para isso, trouxemos aqui a definição de adjetivo pelo dicionário Michaelis: 

adjetivo: adj. 1 GRAM Que tem a forma ou a função 

gramatical de adjetivo. 2 GRAM Qualificativo da oração 

subordinada que equivale a um adjetivo. 3 JUR Diz-se do 

conjunto de leis que determinam a maneira como os direitos 

devem-se fazer valer. smGRAM Palavra que modifica um 

substantivo, expressando uma qualidade, uma característica 

ou uma quantidade daquilo a que se refere: “A pena cheia de 

comoção e respeito completa o substantivo com o adjetivo” 

(Adjetivo, 2019). 

        Segundo a noção acima, podemos entender que o adjetivo é uma palavra que se 

refere a algum substantivo, dando características ou qualidades a ele. Quando nos 

referimos ao termo poética, enquanto adjetivo, estamos sugerindo que ela qualifica 

alguma coisa enquanto poética ou poético. 

 De acordo com Guimarães (2014), quando a palavra poético/poética assume o 

sentido adjetivo, indica uma qualidade. Isto quer dizer que indica a qualidade de conter 

poesia ou conter o efeito de poesia, de provocar um efeito semelhante ao da apreciação 

da poesia. Neste sentido geral, poético é aquilo que nos provoca uma sensação de estar 

lendo um poema. 

 Esta função do poético é explicitada por Bachelard (1960/2018) quando diz que 

“um adjetivo vai salvar tudo” (p. 6) e logo depois explica que o devaneio que ele vai 

estudar é um devaneio poético, o qual “um devaneio que a poesia coloca na boa 

inclinação, aquela que uma consciência em crescimento pode seguir” [...] “Então as 
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imagens se compõem e se ordenam” (p. 6). Essa boa inclinação que a poesia coloca, nos 

remete a um estado: o estado de poesia.  

 Guimarães (2014) nos ajuda a entender o que é poético (como adjetivo) a partir 

da caracterização da linguagem poética, a qual envolve, de modo subjetivo, a natureza 

do enunciador, suas emoções, sentimentos, conteúdos e objetos aos quais ele se refere. 

Além disso, há um ponto essencial que este autor destaca: “A verdadeira linguagem 

poética se basearia na superação das condições de literalidade da linguagem. Na 

distorção dos sentidos usuais da língua, na forçação da barra dos limites do sentido 

literal” (Guimarães, 2014, s/p). Quando deixamos o que é literal e produzimos para 

além dele, estamos remetendo ao que a imaginação permite, pois “o devaneio poético 

nos dá o mundo dos mundos” (Bachelard, 1960/2018, p, 13). São outros mundos, 

representações de novos mundos e reflexão sobre a infinidade de possibilidades. 

 A precisão com que Guimarães (2014) descreve o sentido de poética nos 

concede abertura para o não-literal, ao irreal, ao incomum. Por isso, quando nos 

deparamos com elementos da linguagem poética, precisamos reajustar a nossa 

percepção para uma linguagem que pode ser figurada, com sentidos possivelmente 

ocultos, disfarçados ou desconhecidos. Nas palavras de Bachelard, isto pode significar 

uma abertura para um ou vários mundos, pois, “dá ao eu um não-eu que é bem do eu: o 

não-eu meu. É esse não-eu meu que encanta o eu do sonhador e que os poetas sabem 

fazer-nos partilhar” (Bachelard, 1960/2018, p. 13).   

 Para reafirmar o diálogo com estes dois autores, podemos reforçar a ideia que 

Guimarães (2014) traz sobre o poético como aquilo que pode conter o efeito de poesia, 

superando os limites do que é literal e fixo na realidade. Assim, aproximamos Bachelard 

(1960/2018), quando ele indica que o poético está mais próximo da nossa função do 

irreal do que das exigências da função do real, de nos adaptarmos demais à realidade. O 

devaneio, por sua vez, pode nos libertar desta função, pois a função irreal é uma função 

útil e normal que “protege o psiquismo humano, à margem de todas as brutalidades de 

um não-eu hostil, de um não-eu estranho” (Bachelard, 1960/2018, p. 13). 

 Vimos que, quando o termo poética adquire a função de adjetivo, passa a 

designar as coisas como poéticas/poéticos, pois remete ao efeito de poesia. Podemos 

remeter também aos movimentos de repercussão e ressonância, que se referem, ao 

estado de poesia, ao maravilhamento que pode causar, é este o efeito poético. Mais 

adiante iremos trabalhar detalhadamente sobre a poesia e resgataremos os seus 

desdobramentos. 
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1.3.3 Poíēsis como raiz da criação 

 A partir do que foi dito anteriormente, observamos como o termo poética pode 

adquirir uma variedade de sentidos e funções. Ora ele é um substantivo, ora adjetivo. 

Para além dessa classificação gramatical, iremos agora pensar na etimologia do termo 

poética, a partir da raiz poiētikē, que também agrega a origem da palavra poesia.  

 Guimarães (2014) faz esta busca etimológica da palavra poesia a partir do poeta 

Paul Valéry, quem traz a conceituação da poesia como um fazer, que por sua vez é 

derivado do verbo poïen e gera poiesis. Este fazer está relacionado com alguma obra, 

algo que é produzido, um feito (Guimarães, 2014).  

 Este autor acrescenta que, com o tempo, o uso do termo poiesis foi se 

restringindo para a criação obras do espírito, que seriam as obras de arte em geral e, 

posteriormente, as obras literárias. No entanto, ele afirma que é possível também 

compreender de modo mais amplo e arqueológico o termo poesia como criação, aquilo 

que produz (Guimarães, 2014). Neste trabalho, faremos considerações em ambos os 

sentidos, pois Bachelard traz muito da arte literária e da poética enquanto possibilidade 

criação do mundo por meio da imaginação. 

 Vemos que esse sentido do fazer se aproxima muito dos ditos devaneios de 

Bachelard, pois é a partir do devaneio poético que criamos novos mundos. Segundo ele, 

há devaneios que são possibilidades de vidas, são vidas possíveis de se fazer, com 

inúmeras formas que podem ampliar as nossas, e isso nos permite estar e confiar no 

universo (Bachelard, 1960/2018).   

 Quando o poïen se refere às obras do espírito, no sentido da criação artística, 

encontramos em Bachelard o seu conjunto metodológico que vem da fenomenologia 

para compreender as imagens poéticas. No entanto, como já afirmamos anteriormente, 

não podemos designá-lo enquanto teórico literário. O sentido, portanto, é mais amplo, é 

de compreender o fenômeno. Vemos como ele trabalha a ideia de poética relacionada a 

uma consciência imaginante, que cria e vive as imagens poéticas. Bachelard afirma que 

a consciência, enquanto um ato humano, é vista sob a ótica da linguagem poética, 

quando ela é um processo ativo de criação de novas formas de se falar do mundo 

(Bachelard, 1960/2018). 

 Barbosa e Bulcão (2014) indicam que Bachelard, com o seu projeto poético, 

consegue mostrar que a poesia permite ao homem viver o presente, que é o tempo do 
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instante, da duração das imagens na consciência, o que nos afasta de um tempo 

corriqueiro, da vida, do senso comum, prosaico, aquele que corre de modo horizontal.  

 1.3.4  Poesia como o feito que produz efeito 

Considerando as informações anteriores sobre a raiz poien, iremos agora 

trabalhar como Bachelard compreende a criação poética e os desdobramentos que a 

poesia tem na fenomenologia da imaginação.  

Podemos dizer que a poesia corresponde à composição de uma obra, feita em 

versos que pode exprimir ideias, emoções e, sobretudo, evidenciam imagens. A poesia 

designa um gênero literário, um tipo de texto que, para Bachelard, constitui de modo 

simultâneo ao sonhador e o seu mundo.  

Além disso, vemos de modo concreto, como a poesia é um objeto para a 

Fenomenologia da Imaginação quando Bachelard afirma que “a poesia é um dos 

destinos da palavra” (Bachelard, 1960/2018, p. 3). Sendo um dos destinos da palavra, 

entendemos que diante das inúmeras possibilidades da linguagem, a poesia é uma forma 

de concretizar as imagens que, muitas vezes, são expressas por meio das palavras. 

Muitas vezes pode ser expressa de outras maneiras, como já mencionamos. A 

linguagem, portanto, é diversificada quando surgem as palavras novas, ideias novas, as 

imagens que projetam um futuro, inéditas para quem as encontra. A consciência poética 

do leitor se desperta para as “mil imagens que dormem nos livros” (Bachelard, 

1960/2018, p. 3) pelo encantamento que as imagens provocam. Existem outros 

inúmeros fins a que as palavras são destinadas, visto que ela serve para nomear as 

coisas, designar objetos, como também criar a nossa própria linguagem. 

Neste sentido, podemos retomar o que foi exposto anteriormente sobre o estado 

de poesia. Este despertar da consciência significa estar em poesia, porque a apreciação 

de poemas e demais obras de arte provocam alguns efeitos, que já conhecemos por 

repercussão e ressonância. Portanto, a poesia, no sentido literário, é uma criação, que 

produz muitos efeitos. Estes efeitos perpassam a relação de um escritor aflorado que a 

cria, à espera de algum possível leitor que se aflore com a mesma intensidade. Ou até 

mesmo um leitor aflorado, que pode se tornar um possível escritor, quando se vê em um 

estado de poesia, com uma postura ativa diante de um texto. 

A poesia, no sentido de um fazer (não necessariamente literário), pode ser 

identificada como um feito, a criação de algo novo, seja uma ideia, um objeto ou 

movimento também produz muitos efeitos, pois coloca em questão algo que antes não 
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existia e passa a existir. Deste modo, sempre a aproximamos do exercício da 

imaginação, para além de uma criação literária, pois Bachelard mostra que a imaginação 

funciona como uma função essencial para a constituição do ser em seus processos 

criativos, tal como podemos ver: “quer na invenção de um objeto, de uma história, de 

um novo modo de funcionamento, ou seja, a imaginação poética nos ensina que, na 

invenção da vida, o homem se reinventa constantemente” (Melo, 2001, p. 105). 

Para concluir, podemos dizer que Bachelard agrega estes dois processos 

inventivos, quando não delimita o que é de ordem de uma criação poética literária de 

uma invenção material. Isto porque entende a matéria e a mão em um princípio de 

complementariedade
6
. Materializamos o que imaginamos e imaginamos o que 

materializamos. Ele entende como um movimento único da imaginação criadora para 

estamos no mundo com uma força maior. Em ambos os processos, estamos falando de 

criação, em que a imaginação tem um movimento ativo de estabelecer o que não 

é/nunca foi, para o que pode ser e o que será, seja em textos literários, onde é mais 

comumente encontrado, ou em situações cotidianas que a novidade surge como um 

despertar do automatismo, da função demasiada real e abre um porvir para a vida, que 

sempre pode ser mais poética. 

Foi possível entender que o termo poética possui alguns sentidos distintos, que 

ora se aproximam ora se distanciam. Entretanto, a ideia principal foi a de mostrar por 

meio de algumas imagens, construção destes sentidos e a possível elaboração de 

conceitos, por isso trouxemos a imagem do estado de poesia para explicar os que 

Bachelard traz, de modo conceitual, as ressonâncias e repercussão.  

 

  

                                                             
6
 No terceiro capítulo, adentraremos nesta discussão com maior profundidade. 

Imagem  8 “Nós em Estado 
de Poesia”. Grafite sobre 

papel e Edição digital no 

Paint 3D.  Autora: Marina 
de C. Fonte: Acervo 

Pessoal - Sketchbook. 2018 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagem  9 “A primavera do 
cuidado é uma estação 

poética”. Aquarela sobre 

papel e Edição digital no 

Paint 3D. Autora: Marina de 
C. Fonte: Acervo Pessoal. 

2017 
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PELA EMOÇÃO DE LIDAR COM CUIDADO 

  

 A partir do que estudamos no capítulo anterior, tomaremos uma direção no 

presente capítulo que irá resgatar a poética e fará o caminho de visualizar o trabalho de 

Nise da Silveira pelas lentes poéticas de Bachelard. Para isto, destacaremos da obra 

desta psiquiatra, um termo que surge em determinado momento de criação, a Emoção 

de Lidar. Explicaremos mais adiante os significados desta expressão. A primeira tarefa 

desta parte é desenvolver algumas discussões sobre este termo e tecer relações com o 

conceito de cuidado, tendo em vista construir por meio de imagens e conceitos, a 

Poética do Cuidado. 

 Tal como no capítulo anterior, se elegêssemos uma pergunta para responder 

neste, seria: o que é a Emoção de Lidar e qual relação ela tem com o cuidado? 

Responderemos esta pergunta pela trajetória de trabalho de Nise da Silveira, destacando 

o momento de surgimento desta expressão. As lentes que usaremos para visualizar este 

processo serão as ideias do capítulo anterior.  

 Deste modo, discutiremos sobre a Emoção de Lidar. Esta é uma expressão que 

ora possui a função de denominar um modo de trabalho específico com materiais 

expressivos, ora denomina livros, dentre outros aspectos que caracterizam a prática nos 

ateliês coordenados por Nise da Silveira, mas o principal é que ela designa um momento 

de criação que provoca inúmeras repercussões e ressonâncias. 

 Buscaremos, assim, traçar um caminho que evidenciará a emergência deste 

termo nos espaços em que Nise da Silveira construiu com as pessoas internadas no 

hospital psiquiátrico, posteriormente na Casa das Palmeiras, em conjunto com os 

monitores dos ateliês. Em seguida, trabalharemos com esta expressão, tecendo relações 

com o conceito de cuidado. Posteriormente, conectaremos com nosso estudo anterior 

sobre as imagens poéticas, por meio de um poema em que a Emoção de Lidar aparece 

enquanto uma imagem presente nele.  

2.1 Espaços de Cuidado: a emergência da Emoção de Lidar 

 

 Nise da Silveira desenvolveu ações terapêuticas em diferentes espaços ao longo 

da sua trajetória enquanto psiquiatra, vamos ressaltar neste capítulo que, dentro destes 

espaços, diversos movimentos de expressão e criação foram construídos conjuntamente 

com os monitores de oficinas, alguns funcionários e as pessoas internadas no Hospital 
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Psiquiátrico. No caminho que ela percorreu na psiquiatria, o seu posicionamento era de 

embate com o os métodos mais tradicionais que priorizavam o controle, a contenção e a 

violência para tratamento da loucura. 

Assim que iniciou o trabalho no Centro Psiquiátrico Pedro II, teve muitos 

enfrentamentos com as práticas da psiquiatria, tais como a lobotomia, eletrochoque e 

coma insulínico nesta instituição. Ao passar por uma experiência de aprisionamento, 

não faria sentido para ela reproduzir o mesmo isolamento e violência com pessoas que 

estavam em sofrimento mental (Mello, 2014). 

 A psiquiatra que ficou conhecida como rebelde, teve a sua trajetória de trabalho 

marcada por não compactuar com tais métodos agressivos de tratamento. Neste 

rompimento com a psiquiatria tradicional, ela seguiu outro caminho propondo a 

terapêutica ocupacional como um método não agressivo, pensando na afetividade como 

importante diretriz de cuidado com o outro. Foi dentro dos ateliês que ela pôde 

desenvolver este modo de trabalho não-usual. A terapêutica ocupacional, que era 

considerada um método subalterno, com a finalidade de distrair os pacientes e contribuir 

para a economia do hospital, foi repensada pela Dra. Nise, pois, para ela, a terapêutica 

ocupacional tinha outro sentido, o de promover saúde por meio de atividades diversas e 

livres (Silveira, 1992/2001). 

 Deste modo, veremos a seguir os caminhos que Nise da Silveira percorreu para 

produzir, em espaços e tempos diferentes, diversas práticas terapêuticas. Tais ações não 

estavam prescritas nos livros de psiquiatria e sim na literatura, na mitologia, na arte e no 

cotidiano dos ateliês, o que para nós, cabe no entendimento sobre cuidado. Assim, a 

seguir, iremos falar de três espaços em que este trabalho se consolidou: a Seção de 

Terapêutica Ocupacional e Reabilitação (STOR), onde foram construídos os primeiros 

ateliês e desenvolvidas as primeiras atividades expressivas dentro do Centro 

Psiquiátrico Dom Pedro II; o Museu de Imagens do Inconsciente, lugar de reunião das 

imagens produzidas pelos frequentadores dos ateliês de pintura e de estudo das mesmas 

e, por fim, a Casa das Palmeiras, uma instituição de cuidado de portas abertas que 

representava uma ponte entre o Hospital Psiquiátrico e a comunidade, com objetivo de 

evitar recaídas e reinternações. 
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Imagem  10 “Cuidado com a psiquiatra rebelde”. 

Colagem digital. Autora: Marina de C. Fonte: 
Acervo pessoal. 2019 
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2.1.1 STOR - Seção de Terapêutica Ocupacional e Reabilitação 

 

 A Seção de Terapêutica Ocupacional e Reabilitação
7
 (STOR) foi o ponto de 

partida para que Nise da Silveira desenvolvesse um modo de trabalhar que 

correspondesse ao um método não agressivo de tratamento. Mas é preciso frisar que este 

trabalho não encontrou ressonância favorável, pois não havia lugar para a Terapêutica 

Ocupacional diante do panorama de tratamentos preconizados pela psiquiatria 

tradicional, a base de choques elétricos, coma insulínico, psicocirurgia e psicotrópicos 

(Silveira, 1992/2001). 

  Nise da Silveira se dispôs a buscar fundamentação científica para o trabalho que 

estava sendo implantado na STOR, pois antes de coordenar este setor, as atividades que 

eram designadas a este, eram tarefas de limpeza do hospital, as quais deveriam ser de 

responsabilidade dos funcionários (Silveira, 1998/2016). O desenvolvimento da 

Terapêutica Ocupacional (TO) 
8
começou a promover mudanças no cotidiano do hospital 

e os resultados foram rápidos e visíveis, pois as atividades deram vida ao setor que era 

considerado como subalterno (Silveira, 1992/2001). 

 Foram implantados diversos núcleos de atividades, desde atividades lúdicas e 

culturais, atividades expressivas e atividades que envolviam esforço, tais como 

jardinagem. Estas divisões de características para as atividades agrupavam-nas de 

acordo com o tipo de esforço ou tarefa que possuíam (Silveira, 2006). A prescrição dada 

as atividades correspondia ao potencial terapêutico que a realização destas favorecia. 

Além disso, serviria de experimentação e observação científica, tal como ela afirma 

“que para além do seu valor terapêutico, quando bem orientadas, em qualquer um 

desses setores de atividades poderiam ser realizadas pesquisas de interesse para 

psicopatologia” (Silveira, 2006, p. 140). 

 Nise da Silveira não pretendia, com a Terapêutica Ocupacional, fazer trabalho de 

ordem filantrópica ou por caridade. Enquanto médica do serviço público, visualizou o 

trabalho neste setor como uma importante ação de cuidado com a saúde mental das 

pessoas internadas no hospital, por isso relata que encontrou vários teóricos, de 

                                                             
7
 A STOR, a princípio era somente STO. Nise da Silveira implantou a Reabilitação em 1954 como um 

dos princípios para que os frequentadores pudessem ser reinseridos socialmente. 
8
 É importante demarcar que a Terapêutica Ocupacional que estamos mencionando não se refere 

diretamente a Terapia Ocupacional enquanto prática profissional. Segundo o COFFITO, a 

regulamentação da Terapia Ocupacional no Brasil foi a partir do decreto LEI n.938, em 13 de Outubro de 

1969. 



41 
 

diferentes escolas, que amparassem cientificamente o trabalho dos ateliês (Silveira, 

2006).  

Mesmo com descrédito por parte da comunidade médica do hospital, foram 

abertos diversos núcleos de atividade, tais como a “encadernação, marcenaria, cestaria, 

costura, tapeçaria, bordados, jardinagem, pintura, modelagem, música, teatro e danças 

folclóricas, recreação, esportes, salão de beleza, escola, biblioteca” (Silveira, 2006, p. 

140). Tais atividades mobilizavam as pessoas, de acordo com a sua especificidade, 

esforço, dentre outras características. Além disso, estimulavam a capacidade criativa de 

cada sujeito. 

Para Nise da Silveira, as múltiplas atividades ocupacionais evidenciavam que o 

mundo interno das pessoas psicóticas contém inúmeras riquezas e, mesmo depois de 

muitos anos de doença, estas riquezas permanecem conservadas. Isto é contrário a 

crenças estabelecidas pela psiquiatria, quando se afirma a respeito do embotamento 

criativo e afetivo. Por meio das diversas atividades era possível entrar em contato com 

os fenômenos internos e ter acesso a estes conteúdos, pois a pintura e modelagem, por 

exemplo, se executadas de modo livre, permitem acesso aos fenômenos psíquicos dos 

sujeitos por meio das imagens que emergem no processo de cada um (Silveira, 

1978/2017). 

        É possível perceber que o contato com diversas atividades dentro do STOR 

possibilitava maior interação com as pessoas que ali frequentavam. Era por meio das 

atividades que as relações interpessoais iam se consolidando, pois a comunicação se 

deva por intermédio das ferramentas e materiais. A comunicação com os 

esquizofrênicos seria pouco exitosa se ocorresse somente ao nível verbal. A terapêutica 

ocupacional, por meio destas atividades, possibilitava uma via de acesso não-verbal, 

pela qual as imagens que inundam o psiquismo dos esquizofrênicos, eram conduzidas 

com afeto (Silveira, 2006). 

        O desenvolvimento deste trabalho em um setor que pertence a um grande hospital 

psiquiátrico não foi uma tarefa simples, pois exigiu esforço das pessoas que estavam 

engajadas em transformar um setor esquecido em um potente espaço de criação. Por 

isso, as dificuldades que o ambiente hospitalar produziam, fizeram com que ela 

direcionasse mais atenção para o ateliê de pintura (Silveira, 2006). 

        Enquanto atividade expressiva, a pintura permitia que os conteúdos internos de 

cada paciente emergissem. Cada imagem ali exposta correspondia ao percurso interno, 

de cada um, em um processo de autocura. Era possível conhecer as vivências 
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inconscientes de cada paciente, se observadas em séries as imagens produzidas 

cotidianamente. O próprio sujeito evidencia que o ato de pintar pode libertá-lo de 

estados de muito sofrimento, na medida em que dá forma às imagens internas, ao 

mesmo tempo, dá forma a si mesmo, porque as imagens que ele pinta estão dentro dele, 

de modo ativo (Mello, 2014). 

        De acordo com Mello (2014), as atividades expressivas ganharam destaque pela 

riqueza e significativa produção. Além disso, o autor afirma que estas atividades 

possibilitaram o aparecimento de talentosos artistas “que estavam se perdendo no tédio 

e na tristeza da inatividade forçada” (Mello, 2014, p. 113) dentro das enfermarias do 

hospital psiquiátrico.  

 

 

 

Na construção do STOR, Nise da Silveira contou com a colaboração de muitas 

pessoas. Almir Mavignier foi um dos monitores do ateliê, que era artista plástico e 

estava à disposição dos pacientes para acompanhá-los nos processos de criação. Ao 

Imagem  11 “O manicômio é um moinho 
de homens”. Fotografia do trecho escrito 

em massa de EVA da música "A massa" 

de Raimundo Sodré. Autora: Marina de 
C. Acervo pessoal. 2018 
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contrário de muitos professores de arte, que poderiam ensinar somente técnicas, Almir, 

no papel de monitor da STOR, não intervinha com uma postura didática e técnica, ele 

observava a livre expressão sem interferências e direcionamentos (Mello, 2014). 

Tanto Almir, como outras pessoas que trabalhavam na STOR sob a supervisão 

da Dra. Nise, eram terapeutas que construíam um ambiente acolhedor para os pacientes 

e permitiam que a afetividade fosse uma força impulsionadora para a criação de laços 

entre eles, já que viviam em uma situação de isolamento e ociosidade. Portanto, é 

possível afirmar que o afeto foi um fator constante na Seção de Terapêutica 

Ocupacional (Silveira, 1981/2017). Para que isso fosse construído, era necessário que os 

monitores estivessem disponíveis a conhecer e adentrar no mundo do esquizofrênico e, 

para tanto, seria preciso que tivessem atitudes de constância, paciência, que estivessem 

sempre presentes, apoiando-os, em um ambiente livre de coações,  favorecendo que as 

relações interpessoais fossem solidificadas de modo espontâneo (Silveira, 1981/2017). 

        Dentro destas circunstâncias, o ateliê de pintura ganhou destaque não só pela 

expressão livre de imagens, e sim porque despertou interesse científico e artístico. 

Diante deste grande interesse, nasceu a ideia de organizar um espaço que agregasse toda 

a produção, o Museu de Imagens do Inconsciente, que objetivava oferecer condições 

para que imagens e símbolos fossem estudados e que o fossem acompanhadas a 

evolução dos casos clínicos. É válido afirmar que o museu também se configurou como 

um espaço de conhecimento sobre a loucura e de divulgação das obras produzidas 

(Mello, 2014). 

2.1.2  Museu de Imagens do Inconsciente 

 

O Museu de Imagens do Inconsciente foi fundado pela necessidade de agregar 

em um espaço as obras que iam sendo produzidas cotidianamente. Neste sentido, a 

qualidade e quantidade de trabalhos das oficinas de atividades expressivas constituíram 

um rico material, que foi utilizado por Nise da Silveira em pesquisas e exposições 

(Mello, 2014). 

A produção do ateliê era grande e aumentava cotidianamente. Para a 

organização deste material, os monitores agrupavam as pinturas em séries, para que 

pudessem visualizar a narrativa de cada paciente por meio destas séries, as quais 

levantavam vários questionamentos para a psicopatologia.  
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O acervo do Museu era constituído por desenhos, pinturas e modelagens que se 

desdobraram em materiais de estudo da psicose e permitia, assim, uma “troca 

importante entre experiência clínica, conhecimentos teóricos de psicologia e psiquiatria, 

antropologia cultural, história, arte, educação” (Silveira, 2006, p. 150). Correspondia, 

portanto, a um conjunto interdisciplinar que enfatizava o protagonismo dos pacientes do 

hospital enquanto sujeitos capazes de criar belas obras, muitas delas reconhecidas pela 

comunidade artística. Logo, o acervo do museu tornou-se um espaço de integração entre 

a história de vida dos pacientes internados e pessoas interessadas em conhecer estas 

histórias e produzir conhecimento sobre a loucura e as suas possibilidades de cuidado 

por meio dos recursos expressivos. 

Quando as imagens estão dispostas numa pintura, significa que elas estão 

objetivadas e torna-se possível trabalhá-las de acordo com a história de vida de cada 

paciente, mesmo que não haja tomada de consciência das significações mais profundas 

por parte da pessoa. Ao longo do processo de objetivar as vivências, que a princípio 

estão desordenadas, é possível que o sujeito comece a modelar suas emoções, dando 

formas específicas que remetem à sua história de vida e, por conseguinte, 

despotencializando as imagens que lhe afligem por serem ameaçadoras (Silveira, 

1992/2001). 

Por meio da organização em série, é possível acompanhar, ao longo das 

imagens, o fio que conduz o processo psicótico e deste modo compreender a 

importância da linguagem simbólica no trabalho em psiquiatria (Silveira, 2006). A 

respeito desta metodologia de trabalho no Museu, o método consiste em estudar as 

séries de imagens, em conjunto, pois isoladas são indecifráveis. A tarefa do terapeuta, 

portanto, é de traçar paralelos entre estas imagens do inconsciente e a situação 

emocional em que o indivíduo se encontra (Silveira, 1992/2001). 

As inúmeras imagens que constituíram o acervo do Museu revelavam tanto as 

vivências sofridas, como também as riquezas do mundo interior dos esquizofrênicos, 

evidenciando a situação de sofrimento em que as pessoas internadas nos hospitais 

psiquiátricos se encontravam. Uma das ações que Nise da Silveira promoveu no sentido 

de mudanças institucionais, foi a de organizar um espaço fora do contexto hospitalar 

que acolhesse os doentes e intermediasse os processos de volta para a casa, depois que 

recebessem altas. Este espaço foi denominado como Casa das Palmeiras, trataremos 

dela a seguir.  
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Imagem 12 “Mergulho no Inconsciente sem me 

afogar I”. Escultura em massa de E.V.A. Autora: 

Marina de C. Fonte: Acervo Pessoal. 2018 
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2.1.3  Casa das Palmeiras 

 

Com o objetivo de promover mudanças nas ações terapêuticas, Nise da Silveira 

organizou um espaço fora do contexto hospitalar, para acolher os pacientes que 

recebiam alta e mediasse o retorno para as suas famílias e para a comunidade. Este lugar 

foi denominado como Casa das Palmeiras. A intenção de criar um lugar com regime de 

externato era fundamentada pelo alto número de reinternações que ocorriam nos 

hospitais psiquiátricos. Isso quer dizer que grande parte dos pacientes, ao receberem 

alta, retornava ao hospital depois de certo tempo e esse fato evidencia que existiam 

falhas no conjunto do tratamento psiquiátrico (Silveira, 1992/2001).  

O processo de internação psiquiátrica por uma experiência psicótica é um grande 

impacto no psiquismo do sujeito que já está abalado anteriormente ao internamento. 

Depois desse processo, o sujeito encontra dificuldades para ser integrada a sua vida 

social e restabelecer os seus papéis e vínculos. Assim, de acordo com Nise da Silveira, 

seria válido existir um dispositivo que promovesse este serviço de ligação entre o 

sujeito e a vida social, reabilitando-o psicossocialmente. Pois, seria de grande benefício 

um espaço que funcionasse como um elo entre o hospital e a sociedade, promovendo 

atividades que facilitassem o retorno do sujeito à sua vida em comunidade, 

restabelecendo seus vínculos (Silveira, 1992/2001). 

        Diante desta necessidade, a Casa das Palmeiras foi uma experiência que pretendeu 

romper com o ciclo de internação-reinternação, pois foi idealizada como uma instituição 

sem fins lucrativos para o tratamento e reabilitação de egressos do hospital psiquiátrico. 

A Casa das Palmeiras, portanto, correspondia à mediação entre a rotina do hospital e a 

família e comunidade, em que a aceitação do sujeito pós internamento era um processo 

dificultoso (Silveira, 1992/2001). 

        Em relação ao modo de se trabalhar na Casa das Palmeiras, havia muitas 

correspondências com a Terapêutica Ocupacional, já elaborada no STOR, mas o 

diferencial era promover um tratamento em um espaço de portas abertas, diferente do 

hospital. Neste sentido, inspirado no STOR, “o principal método de tratamento 

empregado na Casa das Palmeiras é o exercício espontâneo de atividades diversas, 

geralmente chamado de terapêutica ocupacional” (Silveira, 1992/2001, p. 19). Este 

método prioriza as atividades que mobilizam a função criadora que existe em cada 

pessoa, uma vez que “a criatividade é o catalisador por excelência das aproximações de 
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opostos. Por seu intermédio, sensações, emoções, pensamentos são levados a 

reconhecer-se e associar-se” (Silveira, 1992/2001, p. 19). 

        Tal como a equipe do STOR, na Casa das Palmeiras a tarefa dos monitores e 

funcionários era de estar presente nas oficinas, acompanhando os clientes para que 

fossem pontos de apoio para eles. A convivência permitia a interação cotidiana entre os 

monitores e pacientes, aproximando-os por meio das atividades. Isso reforça a 

importância da afetividade no tratamento, pois a convivência em um grupo, com 

pessoas dispostas a conhecer e cuidar dos clientes, gera os vínculos que vão se 

solidificando. Este estreitamento de laços só é possível em um ambiente que seja 

acolhedor, e a função da Casa das Palmeiras é justamente essa, acolher o cliente com 

seus processos intrapsíquicos, resgatar o seu potencial criativo e formar vínculos para 

que ele seja aceito pela comunidade (Silveira, 1992/2001). 

  Ainda que profissionais da saúde fizessem parte do corpo de funcionários, não 

era reproduzido o mesmo modelo do Hospital Psiquiátrico, por isso não se pensava em 

diagnósticos com as classificações psiquiátricas clássicas (Silveira, 1986). Desta forma, 

confirmamos a ideia de que a Casa das Palmeiras não se enquadrava em um modelo 

biomédico de tratamento. Não era uma instituição hospitalar, nem mesmo funcionava 

sob regras que remetessem a este tipo de instituição.  

        Em contraposição com a psiquiatria tradicional, a qual pensaria em termos de 

saúde/doença e estabeleceria as nomenclaturas específicas para diagnosticar e 

estabelecer normas de tratamento, na Casa das Palmeiras priorizava-se a dinâmica das 

relações entre as pessoas que frequentavam, por isso o fator do adoecimento era visto 

sob outra ótica, da perda de vínculos e contato com a realidade. A tarefa era de traçar os 

caminhos para a vida cotidiana, de modo afetivo e livre, pois as “portas e janelas estão 

sempre abertas na Casa das Palmeiras” (Silveira, 1986, p. 12). 

As relações interpessoais eram configuradas em uma dinâmica em que os papéis 

profissionais dos funcionários não eram colocados em destaque, assim a hierarquia era 

dissolvida. Os membros da equipe técnica não usavam uniformes, nem mesmo os 

médicos usavam jalecos e todos os funcionários participavam em conjunto das 

atividades ocupacionais e também do lanche que era servido sem a discriminação de 

lugares de destaque (Silveira, 1986). 

        Neste sentido, a experiência da Casa das Palmeiras era visivelmente distinta do 

modelo hospitalar, pelo modo mais leve em que as relações eram configuradas, por 

meio da naturalidade, compreensão, e, sobretudo, pelo respeito. A distinção pelos 
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papéis profissionais que cada um ocupava, poderia limitar e estigmatizar as relações, de 

modo em que os clientes não ocupassem lugar ativo no seu processo de cuidado. Por 

isso, buscava-se dissolver estes papéis. 

        A Casa das Palmeiras foi elaborada segundo estes princípios e priorizava a 

liberdade como um norteador para que funcionasse como “um pequeno território livre” 

(Silveira, 1986, p. 12). Isso quer dizer que o espaço correspondia a uma casa, o dito 

pequeno território, onde as portas permaneciam abertas, com pessoas abertas a conhecer 

e acompanhar de perto o processo de reinserção na comunidade de pessoas 

marginalizadas pela sociedade. Ao contrário da estrutura do hospital, caracterizada pela 

contenção e isolamento. Este modo de funcionar era considerado como inovador, não 

possuía normas usuais, desde que foi fundada, em 1952. O estigma que uma instituição 

de saúde mental carrega é de que se deve estabelecer a ordem, uma organização baseada 

no poder médico sobre os pacientes considerados como perigosos, porém não era este o 

princípio da casa. 

        A Casa das Palmeiras, para Nise da Silveira, conseguiu realizar a sua proposta 

quando alcançou o objetivo de cortar o ciclo das internações-reinternações de quem 

pôde frequentá-la. Ela relata que muitos clientes haviam passado por episódios de 

internações por volta de dez vezes e isto evidencia a efetividade deste trabalho, que 

despertou tão pouco interesse pela psiquiatria (Silveira, 1992/2001). Estes dados dão 

respaldo para que se reconheça a importância deste modelo de instituição, em regime de 

externato, inspirando a construção de espaços com propostas inovadoras, tal como a 

casa foi (Silveira, 1992/2001). 

Ao longo deste capítulo, vimos a trajetória de uma psiquiatra que deu vida a um 

setor abandonado de um hospital psiquiátrico, coordenou um museu e uma clínica de 

portas abertas. Espaços estes em que ela pôde desenvolver ações voltadas ao cuidado 

durante a sua trajetória como psiquiatra.  

Seguiremos acompanhando essa trajetória, pensando, a partir de agora, sobre o 

surgimento do que ficou conhecido como “Emoção de Lidar”. A história deste termo, 

que vai se desdobrar no que consideramos tanto como imagem e conceito, é essencial 

para discutirmos o sentido de cuidado nesta pesquisa. Estaremos atentos para refletir em 

que momento a Emoção de Lidar aparece como imagem, bem como ela passou a ser um 

conceito. Como isso seria possível? 

Nise da Silveira desenvolveu alguns conceitos dentro dos ateliês que foram 

ferramentas para compreender os processos internos dos pacientes do hospital, bem 
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como para compreender como os vínculos entre as pessoas se formam e se intensificam, 

dentre inúmeras contribuições. Para alguns fenômenos, ela designou nomes que cabiam 

perfeitamente na descrição deles. Em alguns casos, a denominação foi por invenção 

dela, mas em outros casos, a ideia vinha por algum termo trazido por outra pessoa. É o 

caso da Emoção de Lidar.  

Este termo é o que daremos mais destaque, pois agrega características que 

discutimos no capítulo anterior: 1) vai aparecer como uma expressão poética 

(entendendo poética como adjetivo, porque se trata de um escrito em uma linguagem 

livre, não-literal, imaginativa; 2) pode ser considerada como uma imagem poética; 3) 

diz-nos de um ato de criação em que é possível notar os movimentos da imaginação 

criadora (estado de poesia). Nossa próxima tarefa é explicar como essas três qualidades 

podem ser ampliadas e podem se relacionar, de modo mais conceitual com o trabalho de 

Nise da Silveira. 

 

 

  

Imagem 13 “Exercício imaginativo sobre a 
Casa das Palmeiras”. Imagem fictícia sobre a 

casa. Grafite sobre papel e edição digital no 

Paint 3D. Autora: Marina de C. Fonte: 

Acervo Pessoal - Sketchbook. 2020 
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2.1.4 Imagens de cuidado 

Conforme descrevemos anteriormente, os ateliês foram ganhando forma e 

destaque no Centro Psiquiátrico Pedro II, estendendo-se, futuramente para um espaço 

fora do contexto hospitalar, a Casa das Palmeiras. Nise da Silveira dirigiu este setor 

durante muitos anos e optou pela terapêutica ocupacional como método na intenção de 

ressignificá-lo. Todo esse processo foi desenvolvido com parâmetros que estabeleceram 

uma clínica singular que avaliou e propôs métodos terapêuticos, bem como meios 

especiais de cuidados que levavam em conta as condições subjetivas de cada pessoa. 

(Melo & Ferreira, 2013).  

Isso nos mostra que a sua clínica era aliada ao estudo dos processos psicóticos, 

pois a sua obra era composta pela articulação desta proposta clínica com a produção de 

pesquisas e de organização de espaços de ensino e de cuidado (Melo & Ferreira, 2013).  

Para Nise da Silveira, a terapêutica ocupacional serve para verificarmos como 

um método terapêutico pode ser compreendido de modo diverso, de acordo com o seu 

aporte teórico (Silveira, 1979). Havia várias denominações para as práticas relacionadas 

à Terapêutica Ocupacional: método hiperativo, para Herman Simon; ergoterapia para os 

franceses; e terapêutica ocupacional para os ingleses e americanos, nomenclatura que 

foi internacionalmente adotada (Silveira, 1998/2016). 

No entanto, esta denominação não lhe agradava, apesar de ser o termo 

predominante internacionalmente e adotado no Centro Psiquiátrico Pedro II. contudo 

“faltava-lhe algo, faltava-lhe emoção”(Silveira, 1998/2016, p. 29). 

A emoção
9
 que faltava para nomear as práticas dos ateliês foi encontrada, após 

muitos anos de trabalho com a TO. Ela foi dita por um dos clientes em um dia 

corriqueiro de trabalho na Casa das Palmeiras. Este episódio foi escrito por Maria Abdo 

no livro referente à Casa das Palmeiras e também relatado por Nise da Silveira no seu 

livro dedicado aos gatos
10

. Em um determinado dia, Luis Carlos, estava no ateliê de 

artes aplicadas e se dirigiu à Maria Abdo, sua monitora, a quem pediu a permissão para 

fazer um gato com os panos disponíveis ali. Logo, ele começou a manipular o veludo, 

                                                             
9
 Quando lemos essa história no livro, podemos ter a impressão de que esse episódio ocorreu na fundação 

do STOR. No entanto, pelos livros, confirmamos que ocorreu após muitos anos de trabalho na Casa das 

Palmeiras. Vale ressaltar que a explicação de Nise da Silveira de que faltava emoção é posterior ao poema 

de Luis Carlos. 
10

 Neste livro, Nise da Silveira relata o episódio como se fosse no Hospital Psiquiátrico, no entanto, 

sabemos que este episódio foi na Casa das Palmeiras, no ateliê de Artes Aplicadas, sob a supervisão de 

Maria Abdo, conforme está registrado com maiores detalhes no livro comemorativo da casa. 
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dandoforma a um gato e assim que completou, sentiu necessidade de escrever (Silveira, 

1998/2016). Reproduzimos abaixo o seu escrito: 

 

Gato simplesmente angorá 

do mato, 

azul olho nariz cinza 

gato marrom 

orelha castanho macho 

agora rapidez 

Emoção de lidar 

 

(Luís Carlos, apud Silveira, 1998/2016, p.30)  

 

O processo de manipular os materiais para criar o seu gato possibilitava-lhe 

inúmeras sensações. O contato com a lã, o veludo, os panos permitiam esta mobilização. 

De acordo com o que foi relatado, Luis Carlos parecia feliz e afirmava a maciez do 

material, dizendo que sentia uma grande emoção de lidar com ele nas mãos.  

Emoção de lidar foi o último verso que escreveu assim que finalizou o seu gato 

de veludo, trazendo esta expressão para afirmar esta sensação. Além disso, essa 

expressão teve outra função, a de denominar a Terapêutica Ocupacional, quando Nise 

da Silveira pareceu encontrar a expressão que mais cabia para o seu trabalho: “essa 

Imagem  14 “A astúcia de um 
gato na produção acadêmica”. 

Remete à criação de Luís 

Carlos como um grande 

achado para Nise da Silveira. 
Aquarela em papel Canson 

200g. Autora: Marina de C. 

Fonte: Acervo pessoal. 2018 
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expressão Emoção de Lidar foi ponto de partida para substituirmos o pesado título 

Terapêutica Ocupacional” (Silveira, 1998/2016, p. 30). 

A mudança do nome da Terapêutica Ocupacional para Emoção Lidar ampliou os 

horizontes das práticas. A partir de então, o trabalho passou a ser lido de modo diferente 

tanto no STOR, como na Casa das Palmeiras, tal como Nise afirma: 

A equipe da Casa das Palmeiras está sempre atenta para 

apreender o que transparece na face, mãos, gestos do cliente. 

Essa observação, seja nas atividades individuais ou de grupo, 

nos parece indispensável para que o cliente seja conhecido 

em maior profundeza e torne-se possível uma abordagem 

terapêutica mais segura. A emoção de lidar oferece mil 

oportunidades para essa observação (Silveira, 1992/2001, p. 

22). 

Como vimos anteriormente, a nova denominação para as atividades foi dada por 

um dos clientes da Casa das Palmeiras para atribuir significado ao fenômeno de 

manipular alguns materiais que possibilitam inúmeras sensações. Deste modo, fazia 

mais sentido denominar de Emoção de Lidar, pois é um termo que sugere “a emoção 

provocada pela manipulação dos materiais de trabalho”, sendo também “uma das 

condições essenciais para a eficácia do tratamento” (Silveira, 1992/2001, p. 22). 

Era por essa via que os monitores acompanhavam os clientes para conectar-se a 

eles, observando quais efeitos os materiais provocavam e quais as potencialidades 

poderiam ser resgatadas para a estruturação daqueles sujeitos. É por esta descrição que 

encontramos um núcleo comum entre a Emoção de Lidar e o sentido de cuidado. Para 

tecer mais relações, vamos nos adentrar nas possíveis noções de cuidado a seguir. 

2.2  Cuidado com o cuidado 

Para estabelecer algumas concepções de cuidado que iremos trabalhar ao longo 

deste capítulo, vamos resgatar algumas definições
11

 que a palavra tem, de modo mais 

geral, de acordo com o dicionário Michaelis:  

 

cuidado: adj. 1 Que passou por inspeção rigorosa. 2 Diz-se 

de atividade em que houve melhora na realização. 3 Diz-se de 

trabalho com técnica aprimorada. 4 Diz-se de uma ação 

premeditada. 5 Diz-se de pessoa que tem aparência 

impecável. 6 Diz-se de animal bem tratado. 7 Que denota 

preocupação. sm. 1 Precaução com o uso do intelecto. 2 

Forma de agir com preocupação. 3 Atenção que se dedica a 

                                                             
11

Não estamos trabalhando exclusivamente com uma única definição de cuidado. As definições do termo 

em dicionários são noções convencionadas por estudiosos da Língua Portuguesa e apresentam, de modo 

amplo, alguns sentidos do mesmo. O conceito será construído ao longo do texto, sendo estas definições 

um auxílio para esta construção. 
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alguém. 4 Atividade que requer zelo. interj. Exprime 

advertência sobre perigo (Cuidado, 2019). 
     

 Como vemos acima, existem três classes gramaticais para a palavra cuidado, que 

são adjetivo, substantivo e interjeção. Como no capítulo anterior explicamos a diferença 

entre as duas primeiras, não nos alongaremos nessas definições, pois o que nos interessa 

é o sentido de substantivo, pois designa o cuidado como uma coisa, um modo de agir, 

ação ou atividade. Em relação à interjeição, classe que não definimos anteriormente, 

podemos destacar que é uma palavra que vai exprimir um sentimento, de um modo 

exclamativo para exprimir uma emoção. Em especial, vamos dar destaque à definição 

de que cuidado é a atenção que se dedica a alguém. O que nos interessa nessa 

concepção é o tom pragmático e relacional que ela possui. Diz respeito a uma relação 

entre duas ou mais pessoas, a quem dedicamos atenção. Estamos falando, portanto, da 

formação de vínculos interpessoais.   

Diferente da caracterização acima, vamos também resgatar nossas primeiras 

investigações sobre cuidado, quando as ideias iniciais para o trabalho monográfico 

envolviam outras fontes. No estudo anterior, em que a Poética do Cuidado começou a 

ganhar forma, o conceito de cuidado tinha origem nos estudos de um atual pesquisador 

da saúde brasileira chamado Ricardo Ayres, quem, por sua vez, recorre ao filósofo 

Heidegger para trabalhar o cuidado como um construto filosófico. Ele lista vários 

elementos presentes em uma alegoria do filósofo que dizem respeito ao 

cuidado:  movimento, interação, identidade e alteridade, plasticidade, projeto, desejo, 

temporalidade, não-causalidade e responsabilidade (Oliveira, 2017). Ao evidenciar estes 

elementos, vemos esta concepção filosófica do cuidado, o que é muito pertinente e 

diferente de uma caracterização simples e pragmática. Nossa primeira noção sobre 

cuidado indicava que todos esses elementos integravam a condição de ser humano 

quando está diante de outro ser humano para acolher um processo de adoecimento, 

dando esse tom filosófico (Oliveira, 2017). 

Esses construtos são bem discutidos por estes autores, devemos ressaltar a 

profundidade destas noções, que anteriormente serviram como um bom parâmetro de 

comparação com o trabalho de Nise da Silveira. No entanto, nos resguardamos deste 

exercício mais comparativo, por isso a nossa necessidade era de recomeçar por noções 

que estivessem mais impregnadas com o trabalho de Nise da Silveira, de dentro para 

fora. Deste modo, o dicionário pareceu um modo mais simples e direto de se entender o 

modo que queremos trabalhar com o cuidado.  
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Assim, nos aproximamos dos significados de cuidado que se referem à atenção 

que se dedica a alguma pessoa, à atividade que requer zelo, um modo dedicado de agir, 

empenhado e preocupado com a pessoa com quem se relaciona, tal como afirmamos 

acima, diz respeito a formação de vínculos afetivos. Esta noção é simples, mas exprime 

o nosso entendimento sobre cuidar de alguém ou de algo. 

No entanto, vemos que, se isto ocorrer de modo exagerado, devemos estar 

atentos: a preocupação e zelo excessivos podem tornar-se controle. Pode tornar-se uma 

ação de inspeção. Em contrapartida, se pensarmos no pólo oposto, a falta de 

preocupação, torna-se o descuido, o abandono. Não buscamos trabalhar com os 

extremos, por isso devemos ter cuidado com o cuidado. 

A partir do que vimos anteriormente sobre os espaços organizados por Nise da 

Silveira, junto aos seus colaboradores, vamos buscar como os sentidos de cuidado 

aparecem neste modo de trabalhar com processos criativos. Buscaremos entender como 

Nise da Silveira elabora os sentidos de cuidar ao longo da sua trajetória de trabalho, 

tendo em vista a produção dos ateliês e o estabelecimento das relações entre monitores e 

pacientes. 

Fica claro que Nise da Silveira não concordava com tratamentos que eram 

propostos na psiquiatria, pois sempre pensou nas questões humanas que estão para além 

das práticas institucionalizadas, e por vezes muito cruéis, como a lobotomia, choque 

insulínico e eletrochoque. Ela se preocupava mais com o sofrimento das pessoas do que 

com as normas médicas. Este era o seu posicionamento ético diante da Psiquiatria, o de 

pensar em diretrizes que potencializassem o bem-estar dos pacientes, diminuindo o 

sofrimento diante da condição de adoecimento mental e internamento. 

        Por ter vivenciado situações difíceis quando presa, ela pôde questionar as 

instituições psiquiátricas. Tais como as prisões, os hospitais são espaços de 

confinamento e isolamento do convívio social. Ao ser readmitida pelo serviço público 

no Centro Psiquiátrico Pedro II, estas questões foram cruciais para que ela se 

posicionasse contra práticas violentas de se produzir um tratamento efetivo, que 

considere a pessoa em seu contexto de sofrimento com inúmeros atravessamentos. 

Seu posicionamento a respeito da psiquiatria fica evidente quando ela descreve 

que esta invalida o sujeito em sofrimento, por não se adaptarem às ditas normais sociais, 

neste sentido, problemas afetivos, familiares ou econômicos que configuram o seu 

contexto de adoecimento são também anulados. Diante deste contexto de adoecimento, 

um psiquiatra que tenha uma postura mais normativa será de encaminhamento para 
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hospitais psiquiátricos, com métodos de tratamento baseados no controle, gerando um 

ciclo difícil de ser rompido, pois “uma vez nas malhas do hospital psiquiátrico, ora 

entrando, ora saindo, ora reentrando, o indivíduo não é mais uma pessoa; é um paciente, 

torna-se uma peça na engrenagem dessa fábrica de loucura” (Silveira, 1992/2001, p. 

15).  

Esta é uma das primeiras pistas para pensarmos sobre o cuidado. A psiquiatria, 

enquanto ciência e profissão, se constitui por meio de práticas, normas e técnicas 

específicas para tratar dos sujeitos que passam por sofrimento mental. Contudo, essa 

postura muito rígida e institucionalizada foi contraposta por Nise da Silveira que, com a 

mesma titulação profissional, estabeleceu alguns critérios que considerassem o sujeito 

em seu contexto de adoecimento. O cuidado não provém da repetição dos métodos já 

estabelecidos, sem que possamos questioná-los e avaliarmos os seus riscos para a vida 

dos sujeitos. Repetindo práticas arraigadas, não levamos em conta as necessidades 

individuais de cada pessoa, não lhes dedicamos a atenção devida. 

Na implantação da STOR, Nise da Silveira contou com a colaboração dos 

monitores para a organização das atividades. Assim, ela relata sobre a importância de se 

cuidar da formação destes, e por isso organizou cursos, supervisões e reuniões. Vale 

destacar que muitos deles foram funcionários de outros setores designados para este 

setor e possuíam diferentes graus de instrução, mas para além dos conhecimentos 

técnicos, como vimos acima, eles não “constituem tudo em qualquer profissão. A 

pessoa humana de cada um, a sensibilidade, a intuição, são qualidades preciosas” 

(Silveira, 1981/2017, p. 74). 

Em consonância com este aspecto, outro muito importante que Nise da Silveira 

sempre marca em seus relatos é a questão da afetividade. Ao enxergar os internos do 

hospital como pessoas, e não como indivíduos que fazem parte da engrenagem da 

loucura, ela considera que eles são capazes de sentir e se afetar com o monitor que lhe 

acompanha nos ateliês, por exemplo, e as demais pessoas do seu convívio.  

Por se tratar de afetividade, temos um conceito importante: o afeto catalisador
12

. 

Este é bastante significativo quando Nise da Silveira descreve a dinâmica dos ateliês. O 

monitor não somente tem a função de examinar as imagens nos ateliês, mas também de 

                                                             
12

 Nise da Silveira quando cria o conceito de afeto catalisador, traz uma analogia do afeto com os 

processos químicos quando afirma que há reações que são catalisadoras (potencializadoras) ou inibidoras 

(diminuem ou interrompem determinado processo). Assim, nas relações interpessoais, há relações que 

potencializam a dimensão psíquica para o fortalecimento do sujeito, como pode haver o contrário 

(Silveira, 1981/2017). 



56 
 

acompanhar esse processo, observando todos os detalhes nas mãos e rostos dos 

pacientes.Essa presença por si só já representa uma ação terapêutica, pois o vínculo se 

estabelece e as relações passam a se fortalecer, e por conseguinte, o sujeito também se 

fortalece internamente(Silveira, 1981/2017). 

 

 

 

A convivência cotidiana fortalecia os laços entre os monitores e os 

frequentadores dos ateliês, esta aproximação se dava também no exercício diário de 

observar o sujeito em seus processos criativos e de examinar (de modo muito presente) 

as séries de imagens que cada um produzia: “Eu os via pintar. Via suas faces crispadas, 

via o ímpeto que movia suas mãos”. A impressão que eu tinha era estarem eles 

Imagem  15 “O afeto é uma onda sem frequência”. Remete aos conceitos que 
Nise da Silveira usou como ferramenta de trabalho, o afeto catalisador e emoção 

de lidar. Grafite sobre papel e Edição digital no Paint 3D. Autora: Marina de C. 

Fonte: Acervo Pessoal - Sketchbook. 2018 
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vivenciando “estados do ser inumeráveis e cada vez mais perigosos” (Artaud citado por 

Silveira, 1981/2017, p. 19). 

 Podemos perceber esta postura de disponibilidade para acompanhar o processo 

de criação das imagens, muito mais próximo do sujeito e coerente com a ideia de que a 

relação construída neste processo é muito valiosa para o tratamento. A produção das 

imagens remetia ao que Artaud descreveu como “inumeráveis estados do ser”, as 

diversas formas que o ser pode se configurar em imagens. Isto, de forma alguma, retrata 

embotamento da afetividade, e sim de um movimento ativo de sentir e existir. 

 Logo, temos outra pista para pensar cuidado: a disponibilidade para se conectar 

com o outro, respeitando a sua condição de ser e a sua forma de sentir, ainda que o 

mundo do esquizofrênico seja de difícil acesso, pois lhes faltam os meios habituais de 

transmitir seus pensamentos e emoções (Silveira, 1981/2017).  

 Por conseguinte, é comum que as pessoas recuem diante dessa dificuldade, no 

entanto, é preciso que haja interesse de conhecer o mundo interno enigmático, e para 

isto, “será preciso constância, paciência e um ambiente livre de qualquer coação, para 

que relações de amizade e de compreensão possam ser criadas. Sem a ponte desse 

relacionamento a cura será quase impossível” (Silveira, 1981/2017, p. 86). 

 Além desta abertura para conhecer o mundo do esquizofrênico, é preciso propor 

um ambiente livre de coações. A liberdade é mais uma das pistas para que possamos 

entender o cuidado, sobretudo quando existem instituições em que ela é contida, a saber 

do hospital psiquiátrico, instituição em que o isolamento do sujeito é o propósito maior. 

Ainda assim, podemos ver um movimento de liberdade, mesmo dentro do hospital 

psiquiátrico, pois a STOR tornou-se o espaço para a livre expressão: 

Organizei o ateliê do Centro Psiquiátrico como pintor. Pude, 

portanto, reconhecer o talento do internado para pintar, pela 

sua sensibilidade ao misturar cores. Os primeiros quadros de 

Emygdio assinalaram esse talento, o que justificou lhe 

comprar material a fim de que realizasse grandes telas. Eu o 

assistia respeitando sua liberdade de criação (Almir 

Mavignier citado por Mello, 2014, p. 118). 

 

 Em consonância com a liberdade, o respeito pelo espaço e momento de cada 

pessoa que se expressa por meio de imagens é fundamental para que os vínculos sejam 

formados. Por isso, a necessidade de se trabalhar com monitores em que a sensibilidade 

deve ser uma das suas qualidades, pois para acompanhar o sujeito que está pintando ou 

desenhando é preciso que se tenha o cuidado de preservar o seu mundo interno, sem 

induzir interpretações, sugerir materiais ou cópias de desenhos pré-existentes.  
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As interferências devem ser comedidas, com o mínimo de interrupções possível, 

porque “todo mundo deve inventar alguma coisa, pois eu acho que a invenção, a 

criatividade, reúne em si várias funções psicológicas importantes para a reestruturação 

da psique” (Silveira citada por Mello, 2014, p. 176). As demasiadas interrupções podem 

se tornar ações inibidoras quando o fluxo de cada sujeito deixa de ser contínuo e 

espontâneo. Quando há menos interferências e coações, vemos que a criatividade pode 

caminhar de maneira fluida. 

 Deste modo, a proposta de atividades expressivas em liberdade pode se tornar 

um caminho de mais fácil acesso ao mundo interno dos pacientes. Com o objetivo de 

conhecer este mundo, Nise da Silveira procurou escutar “o desconexo palavrear do 

esquizofrênico” (Silveira, 2006, p. 149), observando atentamente as mímicas, gestos, 

quaisquer atos que revelassem seu comportamento, seu modo de existir e de criar 

imagens. Essa forma de observar se relaciona com a emoção de lidar nas atividades 

expressivas, pois cada gesto revela também as sensações de estar trabalhando com 

materiais diversos para que as imagens ganhem forma no mundo externo. Além da 

emoção de lidar, o afeto catalisador também permeia estas vivências, pois estas 

observações são feitas por parte de quem acompanha esse processo, em que a Dra Nise 

via o contato direto com o paciente como um importante princípio: 

Não vejo como será possível entrar em contato com um 

homem ou uma mulher, e tratá-lo seja por que método for, 

sem fazer a mínima ideia da maneira como este outro está 

vivendo o tempo e o espaço, sem ouvi-lo sobre os estranhos 

pensamentos que lhe ocorrem e as imagens que avassalam 

sua mente (Silveira, 2006, p. 149). 

 

É possível notar uma postura compreensiva que torna o vínculo entre monitor e 

internos do hospital como uma relação entre pessoas, de modo horizontal, sem que os 

papéis ficassem marcados pela hierarquia do sistema hospitalar. Deste modo, ao 

procurar conhecer os sujeitos, ouvi-los e disponibilizar-se para acompanhá-los nas 

atividades e aprender junto com eles, demonstra este tipo de cuidado, o da escuta: 

A convivência com o esquizofrênico ensina muitas coisas 

surpreendentes. Seria bom que o psiquiatra concedesse tempo 

e atenção para escutá-lo. Estude-se esta lição de Octávio: “A 

esquizofrenia consiste numa doença em que o coração fica 

sofrendo mais do que os outros órgãos. Então ele fica maior e 

estoura” (Silveira, 1981/2017, p. 86). 

 

A sensibilidade para ouvir o que a pessoa em sofrimento mental tem a dizer ou 

demonstrar é um dos fatores que favorecem a concretização dos vínculos e, por 

conseqüência, promove melhoras no tratamento. No relato acima, vemos que Nise da 
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Silveira considera como uma verdadeira lição o que Octávio tem a dizer, visto que a 

aproximação entre os ditos cuidadores e os internos do hospital se dá por meio da 

compreensão do processo que é o adoecimento mental, com tamanho sofrimento. 

 

 

 

 

 

O conhecimento que o sujeito tem sobre o seu processo de adoecimento, muitas 

vezes é desconsiderado ou ignorado por profissionais que adotam critérios demasiado 

técnicos para observar os comportamentos que fogem ou não a normalidade. As teorias 

formam um conjunto consistente de saberes, entretanto se forem descontextualizadas 

das produções internas dos pacientes, terão pouco alcance, tal como mostram as 

palavras de Octávio, publicadas por Nise da Silveira: 

Sabe-se muita teoria sobre esquizofrenia. Tem muitos livros 

escritos sobre esquizofrenia. Mas esse diagnóstico não mostra 

que a pessoa é esquizofrênica. Esse diagnóstico é dado pelas 

vistas dos psiquiatras. E o que a pessoa sente na esquizofrenia 

não é decifrado porque não se pode decifrar o espírito 

(Octávio Inácio citado por Silveira, 1981/2017, p. 86-87).  

 

 Decifrar o que as pessoas sentem, parece ser uma tarefa inalcançável para a 

psiquiatria que propõe eletrochoque, lobotomia e medicamentos inibidores da atividade 

criadora dos sujeitos. A proposta de Nise da Silveira era de contraposição a estes 

métodos agressivos para que fosse possível conhecer, ainda que razoavelmente, os 

mistérios inconscientes, pois acreditava que as imagens poderiam nos dar acesso às 

Imagem  16 “O coração em colapso é uma 
loucura”. Remete ao escrito de Octávio. 

Pastel seco sobre papel. Autora: Marina de 

C. Fonte: Acervo pessoal. 2017 
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“ocultas vivências sofridas por aqueles seres que se haviam afastado da nossa realidade, 

que tornavam „o invisível visível‟, ou quase” (Silveira, 1995, p. 95). 

 Uma das formas de se aproximar do mundo enigmático e misterioso do 

inconsciente é saber fazer um tipo de leitura que um dos monitores da oficina de 

encadernação fez, certo dia. Este monitor trouxe ao ateliê um interno do hospital que 

veio sem autorização prescrita do psiquiatra. Nise da Silveira imediatamente repreendeu 

o monitor por esta ação, mas com a resposta que ele deu, ela entendeu a sua ação, pois o 

monitor notou no canto dos olhos daquele sujeito o desejo de frequentar a terapêutica 

ocupacional, junto com os outros que tinham autorização. E com esta “leitura”, o 

Emygdio foi aceito, pois o monitor teve a sensibilidade de “captar desejos no canto dos 

olhos de esquizofrênicos”, a qual é mais importante do que as técnicas, porém se as 

duas coisas estiverem juntas evidentemente será o ideal (Silveira, 1981/2017, p. 75).  

 A partir de então, Emygdio frequentou a oficina de encadernação e logo se 

voltou para a pintura, como ficou conhecido pelo alto valor artístico das suas obras, 

ainda que o seu psiquiatra desacreditasse do seu potencial para executar qualquer 

atividade, por estar internado durante 23 anos. Emygdio, que falou pela linguagem do 

canto dos olhos, “pintou telas que ultrapassaram o âmbito da psiquiatria e constituem 

hoje reconhecido patrimônio artístico nacional” (Silveira, 1981/2017, p. 75). 

 

 

 

 

 Este modo de organizar a Terapêutica Ocupacional foi desafiador e de muito 

aprendizado, pois as referências para se trabalhar iam sendo construídas cotidianamente, 

ao longo do que ocorria. Os ateliês eram a escola que Nise da Silveira frequentava todos 

os dias, onde sempre emergiam questões que incentivavam a procura de novas fontes de 

conhecimento que, na maioria dos casos, foi necessário buscar ajuda fora do campo da 

Imagem  17 “O canto do olho não pode ser 

um mistério”. Grafite sobre papel, edição 

digital com Paint 3D. Autora: Marina de 
C. Fonte: Acervo Pessoal - Sketchbook. 

2018 
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psiquiatria, a saber: “na arte, nos mitos, religiões, literatura, onde sempre encontraram 

formas de expressão as mais profundas emoções humanas” (Silveira, 1981/2017, p. 

13).  

 Em uma das cartas que escreveu para o filósofo Spinoza no livro que publicou 

dedicado a este filósofo, Nise da Silveira relata que esses caminhos para se conectar 

com as emoções humanas são ignorados pela ciência, aprisionada pela racionalidade. A 

exemplo disso, muitos profissionais da medicina e da psicologia, os quais deveriam 

lidar com o mundo imaginário dos esquizofrênicos, não consideravam as produções do 

Museu, assim as imagens que emergiam do imaginário das pessoas hospitalizadas não 

eram vistas como importante modo de acessar os conteúdos psíquicos destas (Silveira, 

1995). 

 Para Nise da Silveira, as imagens correspondiam a retratos da atividade psíquica, 

as quais foram dispostas na sala de estudos do Museu de maneira cuidadosa para que 

fossem estudados os desdobramentos do mundo interno de cada pessoa que frequentava 

o ateliê (Silveira, 1995). Os conhecimentos para além da psiquiatria, provenientes da 

literatura ou mitologia, auxiliavam nestes estudos, em que as séries de imagens eram 

expostas e a pesquisa destas era feita traçando “um fio subjacente, indo e vindo através 

de percursos labirínticos” (Silveira, 1995, p. 96). 

 Diante do que trabalhamos anteriormente, foi possível identificar algumas pistas 

a respeito dos sentidos de cuidado para Nise da Silveira, assim nos atentaremos para 

estas pistas para integrá-las a Poética do Cuidado. Podemos perceber que o cuidado 

perpassa as relações, quando são estabelecidas de modo horizontal, em que se tenha 

respeito, disponibilidade, exercício da escuta, paciência e sensibilidade para que seja 

possível perceber no canto do olho os desejos das pessoas o seu potencial criativo, 

respeitando os seus inumeráveis estados do ser. Cuidar é ir para além das normas 

técnicas, para não reproduzi-las sem questioná-las sobre a sua contribuição para o 

sujeito. É buscar conhecer os enigmas do inconscietnte pelos ateliês e materiais de 

trabalho, com o apoio dos nossos afetos catalisadores, e por isso faz muito sentido o 

empenho, respeito e dedicação à vida que está em sofrimento. 

2.3 A Emoção de Lidar é uma imagem poética de cuidado 

 Diante de tudo o que foi discutido até agora, podemos ver campos conceituais 

sendo construídos: poética, Emoção de Lidar e cuidado. A partir das noções de cada um 

destes campos, vamos agora integrá-los, estabelecendo algumas conexões entre eles. 
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 A primeira consideração que iremos fazer é que vamos visualizar a Emoção de 

Lidar enquanto imagem poética, tal como Bachelard expõe. Assim, retomaremos o 

nosso estudo do capítulo anterior sobre a Fenomenologia da Imaginação com os seus 

conceitos e imagens que caracterizam o movimento das imagens poéticas. 

 Vimos em Bachelard que um ato de criação é súbito, diz respeito à existência de 

algo que antes não existia. Esta é a caracterização do surgimento de uma imagem 

poética nova, que emerge nos versos dos poetas, nos traços dos artistas, mãos dos 

escultores, dentre outros. Neste caso, iremos visualizar o poema de Luiz Carlos como o 

resultado de um processo criativo, composto por imagens poéticas que ressoaram e 

repercutiram em uma grande amplitude, a Emoção de Lidar foi uma dessas imagens 

presentes no seu escrito. Ela ganhou este destaque por sobressair neste momento de 

criação, quando alguém se deparou com este escrito, no caso Maria Abdo e encaminhou 

para Nise da Silveira, quem deu grande importância ao que aparentemente seria 

somente uma imagem. 

Há uma passagem de Bachelard sobre a emergência de uma imagem poética 

como um momento de grande achado: “Nas horas de grandes achados, uma imagem 

poética pode ser o germe de um mundo, o germe de um universo imaginado diante 

desse mundo criado pelo poeta abre com toda ingenuidade” (Bachelard, 1960/2018, p. 

1).      

 A partir dessa passagem, vamos considerar o momento de emergência da 

Emoção de Lidar como um grande achado, pois foi neste achado em que um mundo se 

abriu, estabelecendo a terapêutica ocupacional com mais emoção, e desdobrando-se em 

diversos movimentos que falaremos mais adiante. De imediato, o fato de Luís Carlos ter 

criado esse poema não faz surgir a conexão direta entre a TO e a sensação que aquele 

material lhe causava. O grande achado ocorreu no desdobramento deste escrito, com o 

impacto que causou para as pessoas que tiveram acesso e, a partir de então, o mundo da 

TO ganhou um toque mais poético. 

Descrevemos anteriormente que quem estava acompanhando Luís Carlos foi 

Maria Abdo, quem narrou
13

 o seu processo e comunicou Nise da Silveira sobre o 

surgimento dessa expressão. O fato de o espanto acontecer neste encadeamento de uma 

pessoa para outra, nos faz imaginar como cada pessoa teve um espanto inicial e esse 

espanto ecoou para as outras.  

                                                             
13

 Não sabemos ao certo o contexto em que Maria Abdo narra essa história, mas está presente no livro da 

Casa das Palmeiras, que se trata da reunião de histórias do funcionamento da casa em seus 30 anos. 
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No momento em que Luís Carlos traz o escrito, ele denomina a sensação de 

manipular aqueles materiais, como “emoção de lidar”, pois foi a emoção que ele sentiu 

em confeccionar aquela peça. É neste momento que vemos um estado de poesia aflorar. 

Esta é a primeira repercussão que a imagem provoca, pois a partir daquele momento, ele 

conseguia nomear aquele maravilhamento. Esse efeito já conhecemos como resultado 

das repercussões e ressonâncias provocados em um ato de criação, pois um novo mundo 

se abre, o que não existia, passa a fazer parte, não só da vida de Luís Carlos, como da 

Casa das Palmeiras e do método da TO, de acordo com o seu exercício de imaginação. 

Mais adiante, Maria Abdo teve a sensibilidade de enxergar a importância daquele ato 

para o processo de estruturação de Luís Carlos enquanto um sujeito criativo que, imerso 

em um processo de adoecimento, conseguia imaginar novas possibilidades. 

 Se pensarmos agora na concepção de cuidado, vemos que o trabalho nos ateliês 

tinha esta proposta de incentivar as formas de expressão, por meio da disponibilidade e 

do empenho dos monitores com o processo de reestruturação dos pacientes. A Emoção 

de Lidar foi a expressão que nasceu em um momento de criação e que conseguiu 

integrar diversas ações e sentimentos que atravessavam um modo de trabalho singular, 

pautado pela formação ética de monitores que respeitassem a condição singular de cada 

paciente, um modo de trabalho pautado na afetividade como princípio, disponibilidade, 

paciência e também criatividade.  

 A Emoção de Lidar remete às imagens que estruturam o sentido de cuidado, 

além de ter configurado um “estado de poesia”, no qual sempre nos maravilhamos ao 

saber da história de sua emergência e nos maravilhamos com a possibilidade de pensar 

que recursos expressivos nos ajudam a criar novos mundos. Por isso, a Emoção de Lidar 

é uma imagem poética que remete ao cuidado, quando ele é pensado na disposição de 

estar com o outro e oferecer recursos que catalisem os seus processos de estruturação no 

mundo, por meio da criação, sendo ela artística ou não.  

    2.4 Ressonâncias e repercussões da Emoção de Lidar 

         Vimos como a Emoção de Lidar teve certo alcance quando expressada por Luis 

Carlos na Casa das Palmeiras e Maria Abdo comunicou a Nise da Silveira. A partir daí, 

esta expressão ganhou amplitude para além dos ateliês. Ela foi usada para denominar as 

atividades da Terapêutica Ocupacional, dando um toque de “emoção” para esta prática. 

Vemos dois movimentos a respeito da Emoção de Lidar, o seu surgimento, enquanto 
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imagem, sendo um produto direto da imaginação de Luís Carlos; e também o 

movimento do desdobramento desta imagem, agora com um caráter mais conceitual, 

quando Nise da Silveira passa a utilizar para descrever aspectos de seu trabalho nos 

ateliês. Veremos esses desdobramentos em diversos usos para esta expressão. 

Destacaremos diversos modos em que a expressão está presente, seja para denominar a 

TO, intitular livros, assim como aparece sendo o tema de algumas entrevistas que Nise 

da Silveira se dispõe a participar em documentários. 

2.4.1 Livros  

        Destacaremos aqui duas publicações escritas por Nise da Silveira, as quais têm a 

Emoção de Lidar como título. O primeiro livro é designado como “Casa das Palmeiras, 

A Emoção de Lidar”. O segundo livro é “Gatos, Emoção de Lidar”. Em ambas, a 

história de Luís Carlos aparece, com a narrativa da origem do termo, mas existem 

aspectos que são específicos de cada uma, descritos e diferenciados a seguir.  

 

2.4.1.1 Casa das Palmeiras – A Emoção de Lidar como método de trabalho 

 

 O livro “Casa das Palmeiras, Emoção de Lidar” (1986) foi organizado por Nise 

da Silveira em conjunto com os colaboradores da casa. Foram reunidas histórias sobre 

as diversas modalidades de trabalho realizadas durante trinta anos de existência da Casa 

das Palmeiras, narradas pelos monitores e pelos clientes. 

Logo na introdução, encontramos a descrição dos aspectos históricos e 

institucionais, a fundação e funcionamento da casa, em que Nise da Silveira escreve 

sobre a proposta do projeto e as principais diretrizes. Dentro desta descrição, ela afirma 

que a Terapêutica Ocupacional é o método principal de trabalho, descrevendo como um 

método que utiliza pintura, modelagem, música e trabalhos artesanais como verdadeiros 

agentes terapêuticos (Silveira, 1986). Podemos ver que o modo em que se configura o 

cuidado é enviesado por tais agentes. Mais adiante no texto, ela afirma que prefere a 

Emoção de Lidar para designar a TO, pois é um termo mais adequado para nomear as 

atividades. Vemos assim a proposta da Emoção de Lidar como principal método de 

trabalho e de cuidado, pois o cuidado se faz pela atividade, pelo uso de diversos 

materiais e ferramentas de trabalho, de acordo com a afinidade de cada pessoa. Sendo 



65 
 

este um espaço de cuidado, vemos que a Emoção de Lidar é o que aflora nos processos 

de criação de cada cliente. 

Ao longo do livro as mais diversas atividades são descritas pelos colaboradores 

dos ateliês e as experiências dos clientes com cada prática distinta. A primeira delas é a 

experiência das artes aplicadas, onde encontramos o episódio em que Luís Carlos 

confeccionou o gato, narrado por Maria Abdo. A respeito destas atividades, 

consideramos que é de grande importância o seu potencial terapêutico, pois estimulam a 

criatividade, tal como ficou claro na narrativa que estamos trabalhando. 

Neste livro ela fala da influência do filósofo Bachelard nos conhecimentos da 

terapêutica ocupacional, quem traz a importância psicológica dos materiais de trabalho, 

e aponta que a imaginação criadora se reveste das substâncias presentes na natureza e 

revelam segredos íntimos das pessoas. 

Não só as artes aplicadas que ganharam destaque neste potencial terapêutico. Os 

diversos recursos expressivos são descritos com muito entusiasmo. Podemos afirmar 

que a Casa das Palmeiras foi projeto bem sucedido, pois a Terapêutica Ocupacional 

encontrou fatores positivos para seu desenvolvimento, sobretudo por conta da 

descaracterização do ambiente hospitalar, que é marcado pelas grades e contenções. A 

consolidação da Casa das Palmeiras foi favorável por que em um espaço no qual as 

portas estão sempre abertas para atividades criativas e conduzidas com afeto pôde ser 

constituído um ambiente mais harmônico, atravessado pela Emoção de Lidar. 

     

2.4.1.2 Gatos - A Emoção de Lidar com Afeto 

 

O livro “Gatos, a Emoção de Lidar” retrata uma afeição pessoal de Nise da 

Silveira pelos felinos. É um livro de sua admiração pelos gatos, que foi publicado em 

1998 e reeditado em 2016, sendo sua última obra. Neste livro, ela dispõe a falar sobre 

estes animais sob inúmeras óticas: sob o ponto de vista histórico da relação dos gatos 

com a humanidade, bem como qualidades metafísicas que o gato possui, traz o 

simbolismo dos gatos em sonhos e contos de fadas, os gatos nas artes, músicas e poesia. 

Dentre esse panorama felino, há um capítulo denominado “O Gato e a Emoção 

de Lidar”, no qual ela retoma a narrativa de Luís Carlos e fala da Emoção de Lidar 

enquanto método de trabalho que intitula melhor a Terapêutica Ocupacional. É neste 

capítulo que ela reforça sobre a questão dos materiais de trabalho e suas possibilidades 

de manipulação como potencial terapêutico. Ela ainda acrescenta que a sua referência 
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para entender estes fenômenos está nos estudos de Gaston Bachelard
14

, pois este 

filósofo trabalha a importância psicológica dos materiais de trabalho, afirmando a 

imaginação criadora se entrelaça com alguma substância específica e isto pode revelar 

certos segredos psíquicos (Silveira, 1998/2016). 

Já estudamos anteriormente alguns conceitos sobre o imaginário que Bachelard 

nos apresenta, no entanto, este aspecto entre a imaginação e matéria será o tema do 

nosso próximo capítulo, em que desenvolveremos melhor a relação entre o cuidado e os 

processos criativos da emoção de lidar. Por hora, nos deteremos a descrever por onde a 

Emoção de Lidar ressoa e mais adiante, ampliaremos este tópico.  

No livro sobre os gatos, há também uma parte denominada como “Gatos Co-

terapeutas”. Ela retrata a experiência de afetividade entre os animais e os pacientes do 

hospital, no qual gatos e também cachorros foram importantes para doar afeto a essas 

pessoas que viviam solitárias. Nise da Silveira resgata a importância das relações 

afetivas entre os animais e quem estava internado no hospital psiquiátrico, mas relata 

que foi um desafio muito grande manter os animais como co-terapeutas, visto que a 

instituição hospitalar não concordava com este tipo de atividade e ainda a boicotava 

quando recolhiam os animais pela carrocinha e também os envenenavam. Apesar de 

observar grandes resultados terapêuticos das relações entre os animais e os doentes e 

encontrar fundamentação em pesquisas fora do Brasil, essa não era uma prática 

difundida e causava muito estranhamento (Silveira, 1998/2016). 

Para os pacientes do hospital era de grande benefício o apoio dos animais nos 

seus respectivos tratamentos, pois, em um espaço em que o isolamento e a solidão 

reinavam, ter contato com seres que amenizam este sentimento, representava uma 

ligação de afeto e companheirismo. Nestes aspectos, visualizamos como a Emoção de 

Lidar aproxima-se da afetividade, em que os vínculos com monitores, animais e 

materiais são grandes potencializadores para que o cuidado seja efetivo.   

  

                                                             
14

 Esta referência a Bachelard também aparece no livro sobre a Casa das Palmeiras. 
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Imagem  18 “A astúcia de uma gato na 
produção acadêmica II”. Remete à 

criação de Luís Carlos como um grande 

achado para Nise da Silveira. Pastel 

seco sobre papel. Autora: Marina de C. 
Fonte: Acervo pessoal. 2017 
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2.4.2 Documentários que apontam para a Imaginação Material  

        Anteriormente conhecemos como a Emoção de Lidar aparece em duas obras 

publicadas e organizadas por Nise da Silveira, em seus títulos. No livro da Casa das 

Palmeiras, esta expressão ganha um sentido que remete a uma prática, a um modo de 

trabalho que vem da experiência dos ateliês. No livro dos gatos, além deste método, 

temos uma leitura mais voltada para afetividade. Em ambas, a questão da experiência 

direta é um fator primordial para a construção de conhecimento e de aperfeiçoamento 

das próprias práticas, com fundamentação ética e teórica. Esse processo de construção 

de um modo de cuidado singular, no qual, todos estes fatores constituem um modo de se 

relacionar poeticamente. 

 Há outros dois momentos em que encontramos Nise da Silveira discutindo sobre 

a Emoção de Lidar que estão registrados em documentários nos quais ela é entrevistada. 

Um deles é o Posfácio da trilogia Imagens do Inconsciente, dirigida por Leon Hirszman 

em 1986. O outro é Do Mundo da Caralâmpia à Emoção de Lidar que foi gravado em 

1992 com uma entrevista a Nise da Silveira, nos dias 03 e 04 de agosto por Luiz 

Gonzaga Leal e Rubem Rocha Filho.  

Nestes dois documentários, vamos observar como a Emoção de Lidar aparece 

em meio às histórias e associações que ela faz, tendo como pano de fundo aquilo que 

falamos sobre imaginação e matéria, temas que Bachelard trabalha na Imaginação 

Material. Deste modo, vamos perceber como a Emoção de Lidar ganha também um 

aspecto teórico, sendo Bachelard uma grande referência para fundamentar sua prática.  

O Posfácio da trilogia foi filmado nos dias 15 e 19 de abril de 1986, onde Nise 

da Silveira aborda a Emoção de Lidar como o tema da primeira parte. Ela afirma que 

diferentes atividades permitem conhecer coisas sobre as pessoas através do modo em 

que elas as conduzem, seja pela gesticulação ou expressão dos sentimentos e sensações. 

Luís Carlos é novamente mencionado a sua história é aproximada com os estudos de 

Bachelard. De acordo com Nise, Luís Carlos teve a mesma intuição que o filósofo, 

quando reforça a ideia que as nossas mãos são produtoras da nossa saúde mental. Assim 

reforça a ideia de que o trabalho, enquanto atividade que orienta o sujeito dignifica a sua 

existência no mundo (Hirszman, 1986). 

No segundo documentário há alguns blocos temáticos que estruturam o conteúdo 

das falas e ela discute de modo mais ampliado. Nise da Silveira conta a trajetória que a 

Terapêutica Ocupacional percorreu, desde os serviços grosseiros para as novas 
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atividades, até o episódio em que Luís Carlos confecciona o gato. Após esta descrição, 

ela conta sobre a emoção de lidar, trazendo esta expressão para a relação com os 

materiais de trabalho no ateliê e com as pessoas. Transcrevemos aqui algumas falas: 

É a emoção, é a emoção de lidar, lidar com os materiais de 

trabalho. Lidar, lidar com os materiais de trabalho. A gente 

diz, muito no norte, lidar. Até com as pessoas “eu lido muito 

com fulano” ou não se diz mais isso?. E fez um gato. Tudo 

isso está escrito num livrozinho que se chama Emoção de 

Lidar. Mas que o editor, em vez de escrever Emoção de 

Lidar, escreveu Arte de Lidar. Nada de arte. Emoção de lidar. 

[...] (Silveira citada por Leal & Rocha Filho, 1992).  
 Nestes trechos Nise da Silveira se dispõe a trabalhar diretamente a expressão, 

retomando a questão dos materiais e a Luís Carlos, mas apontando para outro sentido, o 

da afetividade, o de lidar com as pessoas, se relacionar com as mesmas.  

 Um fato interessante que ela relata nesta entrevista é sobre o título deste livro. A 

princípio ela não deixa claro se o livro que ela menciona é o que se refere aos gatos, ou 

a Casa das Palmeiras, os quais trabalhamos anteriormente. No entanto, sabemos que 

todas as capas dos livros impressos sobre a Casa das Palmeiras foram retiradas por ela, 

pois o editor escreveu “Arte de Lidar”. Ao verificarmos as datas, sabemos que se refere 

ao livro da Casa das Palmeiras, visto que o dos gatos foi publicado mais tarde, um em 

1986 e outro em 1998. Este outro título pode descontextualizar todo o trabalho de Nise 

da Silveira, cuja diretriz foi a emoção, além de não ter sido uma escolha dela, e sim do 

editor que distorceu de emoção para arte. Isso não quer dizer que a arte não ganhou 

destaque no seu trabalho, mas foi um importante campo de diálogo e produção de 

conhecimento, não um princípio, como a emoção. 

 Logo depois na mesma entrevista ela retoma a questão das sensações provocadas 

ao do lidar com os materiais no ateliê: 

Tanto o prazer de lidar, de pegar. Lãs, madeira, acompanhar a 

veiculação, o desenho da madeira, isso já é outra coisa muito 

mais fina. Não é trabalhar em madeira. Os menos sensíveis 

trabalhavam madeira sem prestar atenção nisso pensando no 

objeto que ia sair dali. E outros tinham sensibilidade para 

acompanhar os veios da madeira sentir a aspereza ou a 

maciez da madeira. Então eu procurava desenvolver esses 

sentidos. Toquem, sintam os objetos que vocês pegam. A 

emoção lidar e suas consequências.(Silveiracitada por Leal & 

Rocha Filho, 1992).  

 A busca por estimular e desenvolver as sensações por meio das especificidades 

dos materiais e atividades do ateliê foi uma aposta muito valiosa que Nise da Silveira e 

os monitores seguiram para estruturar o cuidado com os frequentadores dos ateliês. Ela 

foi legitimada e reforçada por um dos clientes, no episódio em que a Emoção de Lidar 
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emergiu (Oliveira, 2017). Esta expressão, antes de ser um conceito, é um modo de se 

relacionar com materiais e pessoas. Torna-se um conceito prático quando Nise da 

Silveira o amplia para organizar e nomear seu método terapêutico. A Emoção de Lidar, 

que foi a princípio, apenas um pequeno verso do escrito de Luís Carlos, ecoou em 

muitos aspectos da maneira de se trabalhar com a psiquiatria. Seja pelos materiais de 

trabalho, pelos animais co-terapeutas e pela admiração de Nise da Silveira pelos gatos e 

também pela Casa das Palmeiras, onde este era o principal método. 

 Nise da Silveira, amparada no pensamento de Gaston Bachelard, fundamenta a 

importância psicológica dos materiais de trabalho, uma vez que as características dos 

diferentes materiais podem revelar as vivências do mundo psíquico de quem está 

manipulando. Como já afirmamos, foi Bachelard quem escreveu sobre a imaginação 

criadora, a qual sempre escolhe alguma substância material para se revestir, diretamente 

ligada a um dos quatro elementos (água, ar, terra e fogo) e as características de cada 

elemento podem ser reveladoras do nosso psiquismo, por isso, ao lidar com diversos 

materiais, estamos lidando com as nossas emoções (Silveira, 1998/2016).  

 A Imaginação Material, por ser mencionada por Nise da Silveira como uma 

referência importante para as práticas de cuidado, será vista com mais detalhes em um 

capítulo que dedicaremos a ela. Cabe salientar a coerência desta com o nosso objeto de 

estudo, já que estamos construindo conceitos e imagens através de Bachelard. Iremos 

ampliar a nossa trama conceitual que se iniciou na poética, se aproximou da Emoção de 

Lidar, foi enviesado
15

pelo cuidado e agora será alinhavado pela Imaginação Material. 

 Ao longo deste capítulo, vimos a história da Emoção de Lidar que a princípio era 

um verso que fazia parte do escrito de Luís Carlos. Vimos também como ela pôde ser 

lida por algumas óticas que a ampliou: de um gato de lã a um verso, de verso a imagem 

poética, de imagem poética ao conceito da terapêutica ocupacional, dos conceitos aos 

livros, à imaginação material, ao sentido de cuidado... e muitas associações infinitas que 

foram e serão feitas por conta da dinâmica das imagens, as ressonâncias e repercussões. 

Seguiremos com algumas delas até o fechamento deste estudo. 

 

 

  

                                                             
15

 Estamos usando este termo no sentido utilizado pela costura, aquele que diz respeito a um corte que 

atravessa a trama do tecido e pode ser melhor ajustado. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Imagem  19 “Vias e viés, os caminhos de Inêz”. 

Fotopoema que remete à correlação entre a matéria 

e a nossa vida. Homenagem às costureiras que 
tecem as nossas vidas. Grafite sobre papel. Autora: 

Marina de C. Fonte: Acervo pessoal - Sketchbook. 

2019 
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PELA IMAGINAÇÃO: BACHELARD E OS ESTUDOS DA MATÉRIA 

 

Até aqui apresentamos um capítulo sobre a poética, constituído por inúmeras 

imagens e os possíveis conceitos sobre poesia e criação; e outro sobre cuidado, no qual 

tivemos a Emoção de Lidar como uma imagem que melhor capturou esta noção do 

cuidar. Continuando com as ideias de Gaston Bachelard, o presente capítulo tem como 

objetivo apresentar outros conceitos que serão fundamentais para contextualizar a 

Emoção de Lidar e ampliar a noção de cuidado por meio da criação.  

 Iremos resgatar alguns pontos de ligação de Nise da Silveira e Bachelard, já 

indicamos no capítulo anterior. Vimos que, em alguns documentários e livros, a 

psiquiatra tem o filósofo Bachelard como uma referência para fundamentar seu trabalho. 

Esta referência surge a partir de Paul Sivadon, outro psiquiatra que já havia feito alguns 

estudos sobre o filósofo, quando considera a importância dos materiais para o trabalho 

na terapêutica ocupacional (Silveira, 1979). Encontramos nas entrevistas e nos livros as 

menções a respeito da Imaginação Material. Vimos, também, que é a partir deste 

conceito que se estuda a relação entre a matéria, o que é concreto, e o psiquismo, o que 

é da ordem imaginativa, subjetiva, estabelecendo assim um elo entre ambos.  

 Neste sentido, a proposta deste capítulo é discutir sobre esta relação os materiais 

de trabalho e as suas diferentes significações, tendo como base a Imaginação Material. 

Por isso, se tivéssemos que responder uma pergunta sobre do que se trata este capítulo, 

seria essa: trata-se da Imaginação material. E por qual motivo? Por este ser um conceito 

de Gaston Bachelard, filósofo que já indicamos no início deste trabalho, conceito este 

que complementa nossos estudos sobre imaginação, criação e poética. Além disso, é 

coerente com o trabalho de Nise da Silveira, como mencionamos acima.  

 Apontamos que o contato de Nise da Silveira com a obra de Bachelard foi 

mediado pelo psiquiatra francês Paul Sivadon, quando ele salienta que o material de 

trabalho é um dos fatores importantes para as atividades relacionadas à Terapêutica 

Ocupacional. Para Silveira (1979), este psiquiatra observou que: 

Os materiais são tanto melhor aceitos quanto mais próximos 

da natureza: plantas, animais; quanto mais dóceis: barro, 

fibras, madeira tenra; mais fecundos - de pequenas coisas 

sem valor construir outras agradáveis à vista e mesmo úteis; 

mais mágicos - materiais que se transformam facilmente, tais 

como as tintas que saltam de tubos levemente apertados e 

que, misturadas, produzem cores diferentes; o barro, o gesso, 

maleáveis quando úmidos, mas que endurecem fixando 

formas (Silveira, 1979, p. 11). 
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São estas aproximações com diferentes materiais que queremos observar, na 

tentativa de responder as nossas questões, contextualizando a Emoção de Lidar pela a 

Imaginação Material, fundamentando assim uma imagem por meio de um conceito que 

remete a inúmeras imagens, inúmeros materiais, formas e significados de lidar com 

eles.  

Tal como fizemos anteriormente, ampliando imagens por meio de novas 

imagens, conceitos por meio de conceitos, imagens por meio de conceitos e vice-versa, 

continuaremos como este modo de ler e escrever. Neste jogo metodológico, ampliamos 

o leque de possibilidades porque não encerramos ou buscamos reduzir demais as 

imagens a rígidos conceitos, nem inflamos os conceitos em imagens distantes demais. 

Neste capítulo, trabalharemos a Imaginação Material por dentro da Emoção de Lidar, 

trazendo-a para dentro dos ateliês para apreender o sentido de cuidar pela criatividade, 

pela possibilidade de criação como modo de cuidado, assim, falaremos por dentro dos 

espaços de cuidado, onde a imaginação, o manejo das ferramentas, dos materiais, bem 

como demais aspectos dos processos criativos são sinais de saúde e de afeto.  

Imagem  20 “Traço 
em tração, a tensão 

da linha não é coisa 

minha”. Remete à 

correlação entre a 
matéria e a nossa 

vida. Grafite sobre 

papel. Autora: 

Marina de C. Fonte: 
Acervo pessoal - 

Sketchbook 2018 
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3.1 O que vem primeiro: a imaginação ou a matéria?  

 Com o questionamento acima iniciamos este escrito para tentar compreender 

parte de uma discussão que é muito ampla. Esta será apenas uma questão motivadora, 

que servirá para despertar nosso olhar para a Imaginação Material.  

 Uma possível resposta imediata seria: imaginação e matéria correspondem-se 

entre si. Não sendo mais importante saber quem vem antes ou depois. Esta 

correspondência Bachelard nos traz quando propõe imagens para falar sobre a 

Imaginação Material. Durante o percurso deste estudo, conhecemos alguns aspectos do 

Bachelard noturno, aquele que traz a imaginação poética. Para complementar os estudos 

deste turno, vamos trazer não só a questão da imaginação, mas também a interação entre 

esta e os elementos da natureza. É pela imaginação da matéria, ou na matéria que 

Bachelard procura ilustrar a filosofia dos quatro elementos da natureza (água, terra, 

fogo, ar), trazendo imagens destes elementos (Bachelard, 1948/1991). 

 Ao trazer esta correspondência mútua entre imaginação e matéria, Bachelard 

afirma que “a matéria nos revela nossas forças” (Bachelard, 1948/1991, p. 19). É por 

meio do que é material que conseguimos expressar o que é da ordem subjetiva, por isso, 

a matéria pode dar uma “substância duradoura à nossa vontade”(Bachelard, 1948/1991, 

p. 19), pode tornar concreto, existente, aquilo que desejamos fazer existir, uma vez que 

“a matéria recebe de nossos sonhos todo um futuro de trabalho” (Bachelard, 1948/1991, 

p. 19), sendo este trabalho um modo de vencer a própria matéria, no processo de 

manipulação desta, de diferentes formas, a partir da diversidade de ferramentas e de 

materiais que provém dos elementos da natureza. 

 Estamos falando, portanto, de processos criativos, nos quais imprimimos na 

matéria a nossos desejos, nossa vontade, (tal como denomina o livro) quando nos 

dispomos a manusear ferramentas para traçar imagens, ativamos nossa imaginação 

criadora. Assim, Bachelard nos chama atenção para o valor trabalho manual quando 

afirma que “a mão que trabalha põe o objeto numa ordem nova, na emergência de sua 

existência dinamizada” (Bachelard, 1948/1991, p. 21). 

Esta nova ordem que ele menciona, corresponde ao que se passa a existir a partir 

das imagens criadas, as quais são aceleradores do psiquismo (Bachelard, 1948/1991). 

Esta discussão nos faz retomar ao capítulo inicial, na qual falamos do surgimento das 

imagens. Vale lembrar que aqui estamos tratando da relação entre imagem e matéria, 
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momento em que as imagens passam a se concretizar não só na consciência, mas nos 

diversos materiais que existem. 

 Buscamos entender como Bachelard visualiza o processo entre a matéria e a 

mão. Para ele, esta relação não corresponde a uma dicotomia entre sujeito e objeto. A 

mão não é somente do sujeito e o objeto não é necessariamente a matéria, na qual o 

sujeito será o contemplador do objeto (Bachelard, 1948/1991). A união entre matéria e 

mão é mais próxima de um dualismo ativo, em que a vontade, a intencionalidade faz 

emergir os devaneios, a imaginação.  

 Portanto, novamente, não estamos falando de uma relação de passividade e 

ociosidade diante da criação, estamos sempre nos referindo a um processo ativo. Barreto 

(2016) nos confirma a respeito desta aliança entre imaginação e matéria, na qual há a 

libertação entre sujeito e objeto, quando o objeto liberta-se pela imaginação e o sujeito 

revela-se na matéria. Bachelard então afirma: “De qualquer modo, as imagens materiais 

– as imagens que fizemos da matéria – são eminentemente ativas. Não se fala muito 

disso, mas elas nos sustentam assim que começamos a confiar na energia de nossas 

mãos” (Bachelard, 1948/1991, p. 23). 

 Desta maneira, vemos a inversão das perspectivas no trabalho da matéria, pois 

sabemos que tanto a intimidade do sujeito, como do objeto, cruzam-se, numa troca, que 

Bachelard afirma nascer na alma do trabalhador um ritmo entre  que vai de dentro de si 

para o que é externo a ele e vice-versa (Bachelard, 1948/1991). O que é interno, pode 

então ser da ordem exterior ao sujeito, de modo que ele se encontre ao trabalhar com a 

matéria. 

 Bachelard se dedica a escrever sobre cada elemento e dispõe obras inteiras para 

trazer imagens sobre estes, conjunto que também é denominado como a poética dos 

elementos (Barreto, 2016). Assim, as substâncias dos materiais de trabalho 

correspondem à matriz dos quatro elementos e à composição de cada um, traz sensações 

e sentimentos, percepções e, sobretudo, imagens diferentes. Por isso, entendemos que a 

imaginação material “nos abre os porões da substância, nos entrega riquezas 

desconhecidas” (Bachelard, 1948/1991, p. 26).  

 Para o filósofo, a diversidade de matérias se estende em uma polaridade entre os 

extremos do duro e do mole. Por consequência, remetem a vários tipos de contradições 

da vida humana. Entre a dureza e a moleza, vemos as adversidades humanas “com suas 

violências cínicas ou sorrateiras, com seu tumulto ou sua hipocrisia vêm, nas ações 

contra as matérias inanimadas particulares, encontrar seu realismo” (Bachelard, 
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1948/1991, p. 19-20).Na dinâmica dos elementos, a imaginação cria raízes de acordo 

com a matéria envolvida e, por isso, a matéria traz confidências da nossa alma. 

 As imagens se relacionam aos elementos e assim, a matéria revela a alma de 

inúmeros modos e as variações ocorrem pelas infinitas combinações que podem ser 

traçadas. Podemos notar, então, que características como a dureza, moleza, secura, 

revelam a pluralidade dos devires de nossas almas. A respeito deste elo entre mão e 

matéria podemos ver a seguir: 

O contato com estes materiais – argila, papel, tinta, madeira, 

lã, gesso etc. – e suas variadas densidades – duro, mole, 

áspero, liso, seco, molhado etc. – serve de estímulo para que 

a imaginação, que se achava em um fluxo hemorrágico, 

encontre um ponto de apoio numa imagem privilegiada 

(Melo, 2001, p. 103).  

 É esta relação com a matéria nos interessa para esta discussão, pois acreditamos 

que “a imaginação material nos envolve dinamicamente” (Bachelard, 1948/1991, p. 44), 

pois a diversidade de materiais e suas composições distintas possibilitam encontros com 

os nossos devaneios, que serão diferentes porque somos pessoas diferentes. Os materiais 

são um ponto de encontro em que a imaginação se concretiza. 

 Para Fayga Ostrower (2012), é por meio da concretização que o pensar se torna 

imaginativo. Sem esta passagem para o concreto, o pensamento pode ser somente uma 

ação descompromissada e sem finalidade, sem chances de tornar a imaginação criativa. 

Deste modo, complementa o que Melo (2001) diz a respeito do contato com o material, 

que serve para a imaginação encontrar um ponto de apoio mais concreto. Sem este 

apoio, a imaginação permanece desvinculada de alguma matéria a ser transformada e se 

centra somente dentro do indivíduo com o seu fluxo de ideias. 

 Vemos, então, que o dinamismo da imaginação material permite que tudo na 

matéria imaginada ganhe vida (Bachelard, 1948/1991). Ainda que a matéria se constitua 

de objetos inanimados, a materialidade não corresponde a um fato somente físico. A 

respeito disso, Fayga Ostrower (2012) nos ajuda a perceber que, para nós, humanos, as 

materialidades se colocam no plano simbólico e, de alguma forma, por meio de certas 

ordenações, conseguimos nos comunicar com as outras pessoas. Para Melo (2001), a 

humanidade é representada pela mão que trabalha na matéria, ampliando nossos 

horizontes diante do coletivo, pela união de pequenas partes que fazem surgir imagens 

em uma dimensão cósmica. 

 Essa dimensão ampla nos faz entender a importância do imaginar com as mãos, 

de trazer o trabalho manual como um aspecto inerente ao ser humano e a sua produção 
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do mundo que o cerca. Podemos falar, então, a respeito do caráter ativo que as imagens 

materiais possuem. Bachelard (1948/1991) afirma que as imagens que fazemos da 

matéria são ativas e nos sustentam à medida que confiamos na energia das nossas mãos. 

É com esta ideia que iremos trabalhar, pois nas próximas páginas estaremos falando de 

pessoas, as quais os trabalhos manuais foram transformadores e inspiradores em suas 

vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem  21 “Mãos percussivas atrás de 
ressonâncias imagéticas”. Remete à 

importância do trabalho manual. Grafite 

sobre papel. Autora: Marina de C. Fonte: 
Acervo Pessoal - Sketchbook. 2018 
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3.2 A emoção que vem dos materiais 

 No segundo capítulo, como dissemos, falamos sobre a Emoção de Lidar. 

Abordamos por diversos ângulos: como uma expressão que possui a função de 

denominar um modo de trabalho específico com materiais nos ateliês; uma expressão 

que é evidenciada em livros de maneiras diferentes; que também designa um momento 

de criação que provoca inúmeras repercussões e ressonâncias; e, sobretudo, nos traz a 

imagens sobre cuidado. Para nós, interessam todos estes aspectos citados, pois 

conseguimos integrar com o que foi trabalhado neste capítulo sobre a Imaginação 

Material. 

 Para entender a Emoção de Lidar como um modo de se trabalhar com diversos 

materiais, será necessário adentrar nos ateliês visualizando-a na própria experiência, 

pois entendemos que este é um conceito de ordem pragmática. Isso quer dizer que ele é 

um conceito referente a uma prática específica. Diz respeito a uma ação, ou à realidade 

não abstrata. Neste sentido, por meio de relatos presentes no livro “Casa das Palmeiras 

– Emoção de lidar”, descreveremos as atividades e apontaremos nuances da Emoção de 

Lidar. Nas entrelinhas destas atividades, olharemos como a Imaginação Material pode 

atravessá-las. 

 Este livro é composto por narrativas sobre o funcionamento da Casa das 

Palmeiras, tratados anteriormente quando falamos de como a Emoção de Lidar emergiu. 

É uma obra que reúne relatos do funcionamento deste espaço durante os anos de 1956 a 

1986
16

. Por isso, nossa ênfase será no estudo desta época com os registros que foram 

guardados neste livro, não no que a Casa se apresenta hoje, pois não temos aproximação 

com os colaboradores, clientes e pessoas que estejam ligadas a ela. Esta aproximação 

demandaria um tempo maior do que uma pesquisa de mestrado para ser viável de ser 

executada.  

 Como no capítulo anterior falamos sobre a emergência da Emoção de Lidar e a 

nossa base foi a primeira seção do livro escrita por Nise da Silveira, agora nosso olhar 

será para os relatos dos colaboradores, com as diversas atividades que foram registradas 

nesta obra. A introdução e a organização do livro foram feitos por ela, mas os relatos 

são de pessoas diferentes, em tempos diferentes, que não conseguimos identificar se são 

clientes ou monitores da Casa. Na maioria dos casos, os relatos são deste modo: cada 

seção pertence a uma atividade e, para cada atividade, relatos de várias pessoas, escritos 

                                                             
16

 Estamos levando em consideração o ano de fundação da casa e o ano em que o livro foi lançado. 
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de maneira breve ou mais estendidos. Alguns estão escritos em primeira pessoa, outros 

escritos em terceira pessoa, o que poderia nos dar a pista de que poderiam ser dos 

clientes e dos monitores, respectivamente. No entanto, esta é apenas uma suposição pelo 

que está implícito nas falas. Não devemos tomá-la como a identificação das pessoas e os 

seus papéis na Casa. 

Além disso, não caberia também estabelecer esta distinção dos papéis, já que 

este é um dos princípios do funcionamento desta, o de não demarcar a hierarquia de 

médicos, clientes, monitores e demais profissionais, tanto que esta intenção da Casa está 

explicitada no livro. 

Como a organização do livro é de autoria de Nise da Silveira, colocamos as 

citações dos relatos com o nome dela, mas sabemos que os relatos não são da sua 

autoria, mas preferimos colocar em itálico, pois se tratam de falas e queremos dar esse 

destaque. 

 Convidamos a um passeio em alguns dos ateliês, que será guiado por diversas 

falas que podem nos ajudar a imaginar como foi a experiência da Casa das Palmeiras e 

como as relações de cuidado foram sendo construídas neste espaço de liberdade e 

criatividade. 

 Quando adentramos nas atividades relacionadas à tapeçaria, podemos entender 

melhor como ocorre a dinâmica dos sentimentos envolvida na atividade, pois é descrita 

a complexidade da tarefa e a condição psicológica de cada um:  

Neste setor são executados desde tapetes de difícil 

complexidade a tapetes simples, feitos com a junção de 

retalhos de tecidos de cores diferentes e vivas, dependendo 

da condição psicológica na qual se encontra o cliente 

(Silveira, 1986, p. 20).  

 

 Notamos que a escolha de uma tarefa simples ou complexa, coloridas ou não, 

com muita ou pouca vivacidade pode depender de como o sujeito se encontra 

psicologicamente. Quais sentimentos estão envolvidos na execução desta tarefa e no 

produto final?  

 Já em um relato a respeito dos arranjos florais, vemos as preferências na 

montagem do arranjo que vai desde uma flor em um grande recipiente, a um jarro mais 

complexo ou uma flor murcha: 

Na Casa das Palmeiras, cada um faz o seu arranjo. Há os 

que preferem cortar uma simples rosa e a colocam num 

recipiente largo, cheio d’água, já outros que escolhem 

cuidadosamente cada flor, variado cortes e enchendo o jarro 

de tal forma que este acaba caindo com o peso, ao contrário 
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daquele que escolhe uma única flor, de preferência murcha e 

envelhecida (Silveira, 1986, p. 45).  

  

 Quantos significados diferentes podemos apreender diante dessa variedade de 

composição de flores? O próximo relato nos ajuda a refletir sobre esta questão, pois as 

atividades indicam pontos de encontro com o mundo interno de cada cliente, em que 

cada gesto pode refletir a respeito do mundo interno. As variações são inúmeras, pois a 

montagem arranjo pode ser um retrato do mundo interno, como pode ser também uma 

tentativa de organização deste mundo: 

Muita coisa se poderá aprender sobre o mundo interno do 

cliente, observando a maneira como ele faz o arranjo floral. 

Como escolhe o seu vaso, as suas flores, como as arruma. 

Um exemplo demonstrativo da necessidade deste tipo de 

arrumação é dada por um rapaz que tentara também 

representar a família. Logo que começou a atividade, pegou 

as flores e as picou em pedaços muito pequenos. Era a única 

coisa que poderia fazer com relação à família (Silveira, 

1986, p. 46). 

 Para além dos arranjos florais, podemos perceber outras configurações entre 

atividade e os sentimentos envolvidos naquele momento:  

Há pessoas que usam vários tipos de material no mesmo dia; 

outras que só usam um determinado tipo de material, como 

por exemplo o lápis-cera, que é preferido por aqueles que se 

preocupam com a limpeza. Estes também se sentem melhor 

quando o papel que forra a mesa está bem limpo, assim como 

as folhas de papel usadas em seu trabalho, e até mesmo 

preferem as pessoas que estão ao seu lado que não estejam 

usando tintas. (Silveira, 1986, p. 23). 

 

 Quantos retratos do mundo interno podemos capturar a partir do relato acima? 

Vários materiais em um só dia ou vários dias em um mesmo material? Ou preferir um 

espaço limpo, bem como um lápis que corresponda com esse aspecto de limpeza. A 

preferência pelo lápis-cera pode nos remeter a um traço mais limpo e firme, tal como 

vemos a preocupação com a limpeza descrita acima, assim como também notamos a 

escolha das pessoas ao redor que não estejam usando outras tintas. Isto pode dizer de 

certa configuração de um espaço onde os materiais e monitores estão dispostos para que 

os clientes possam escolher aquilo que lhe cabe, com as companhias que lhe cabem.  

Poderia ser diferente, se pensarmos hipoteticamente, por exemplo, em uma 

situação que o lápis-cera pudesse ser derretido na vela e usado de um modo mais 

líquido. O traço seria, temporariamente, menos limpo, pois o material estaria mais 

fluido. Será que as mesmas pessoas teriam a preferência por esse material, agora com 
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outras características? Outras pessoas se interessariam em outras formas de usar o giz na 

Casa das Palmeiras?  

  Deste modo, vemos que uma das descrições da Casa é a de “pequeno território 

livre”, isto não está relacionado somente ao fato de as portas estarem sempre abertas. A 

disposição das atividades e dos materiais também caracteriza esta liberdade, visto que 

os clientes têm o poder de escolha de qual atividade vai fazer e de como quer fazer, com 

que materiais desejam trabalhar: 

Sentam em volta da mesa com papel, óleo, crayon duro, 

pincéis, água e guache à disposição. Os materiais ao centro 

exercem um atrativo sobre todos. (Silveira, 1986, p. 25). 

 

 Ao pensar no material como atrativo, o cliente tem a autonomia para designar 

aquilo que deseja fazer, se deseja fazer e, sobretudo, com o apoio de quem. O material 

que atrai o cliente é um disparador de sentimentos, sensações e até mesmo de 

desenvolvimento de “virtudes humanas”, como a paciência: 

FALEI MUITO DE PACIÊNCIA justamente porque a 

PACIÊNCIA LIVRE… é muito DESENVOLVIDA NA 

MARCENARIA… sim SERRAR, MARTELAR… é necessário 

MUITA PACIÊNCIA LIVRE para NÃO NOS MACHUCAR…. 

e REQUER MESMO GRANDE PACIÊNCIA.... LOGO 

TEMOS de TER ATENÇÃO CONOSCO MESMO… que 

AINDA SEMPRE O MEDO NOS TORNA DISPERSIVO para 

JUSTIFICAR A NOSSA DIVISÃO INTERIOR… e assim 

DIVIDIDOS NATURALMENTE que NÃO PODEMOS 

CONHECER O AMOR PROFUNDO… Logo a PACIÊNCIA 

CONSCIENTEMENTE LIVRE… (Silveira, 1986, p. 33).  

 

 Neste trecho, vemos a descrição do desenvolvimento da paciência na 

marcenaria, justamente por ser uma atividade que requer o manuseio de ferramentas 

para cortar, serrar ou perfurar a madeira, que é um material rígido e corre-se o risco de 

causar machucados. Deste modo, a atividade da marcenaria requer atenção ao uso destes 

objetos, atitude ligada à paciência, para manejar o material com mais atenção e, como 

conseqüência, estar atento aos próprios sentimentos, ao processo de estar 

conscientemente livre. Ter atenção consigo mesmo diz respeito a um exercício de 

conhecimento de si, em que o medo não se sobressaia nessa buscar do amor profundo.  

 Quando falamos em ferramentas e materiais, pensamos nas especificações do 

uso de cada um em seus respectivos ateliês. Vamos considerar que existem caminhos 

distintos, modos de fazer e objetos específicos para produzirmos diferentes coisas. É 

assim que os materiais ganham forma pelo manuseio de ferramentas e pela pluralidade 

de técnicas. Esta frase sintetiza o que iremos trabalhar nesta categoria. Ao manusear 

ferramentas, estamos modificando materiais, pois as ferramentas são objetos que 
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auxiliam no que as mãos não conseguem fazer por elas mesmas. Por exemplo, 

utilizamos tesouras, facas, estiletes para cortar, porque nossos dedos não têm força, nem 

precisão para cortar certos materiais. As ferramentas nos servem como mãos auxiliares 

ou extensão das nossas mãos, pois “de mão vazia, as coisas são fortes demais. A força 

humana então se reserva” (Bachelard,1948/1991, p. 29). Não conseguimos ou é muito 

difícil, por exemplo, costurar um tecido sem uma agulha ou fazer um traço preciso e 

fino sem um pincel ou lápis específico. Vemos nos ateliês que os materiais, como 

tecidos, papéis, telas, argila, madeira, flores, tintas, sendo modificados pelas 

ferramentas, quando combinados com as diferentes técnicas resultam nas oficinas 

de costura, encadernação, modelagem, pintura, xilogravura, arranjo floral.  

 As combinações entre ferramentas, materiais e técnicas constituem a 

singularidade de cada ateliê. Por exemplo, a costura (agulhas + linhas + tesoura) de 

papéis pode caracterizar a atividade da encadernação (que pode ser feita em várias 

técnicas: copta, clássica, livro, japonesa). Já pintura pode ser a atividade de riscar, traçar 

ou colorir (com tinta acrílica, guache, nanquim, aquarela, tinta a óleo, pastel, giz, 

hidrocor, caneta...) papéis, telas ou tecidos, com ferramentas (pincéis, lápis, espátulas, 

rolinhos, esponjas, dentre outras). A atividade da pintura, por conseguinte, tende a ser 

uma das mais expressivas, pois no espaço entre uma tela e as mãos do pintor há uma 

liberdade maior nos movimentos e traços: 

Numa constante luta e busca com o pincel, a tinta e o papel, 

o pintor improvisado pode dar forma às suas emoções, 

expressando o indizível (não-verbal) em formas simbólicas, 

ainda que, às vezes, de maneira infantil e tosca. (Silveira, 

1986, p. 22). 

 

 Dentro de cada ateliê e entre um ateliê e outro vemos combinações entre 

técnicas, materiais e ferramentas, constituindo um universo de criação, no qual podemos 

dar formas infinitas aos nossos sentimentos, vivências e emoções, ou expressar aquilo 

que não conseguimos traduzir em palavras. É quando Toquinho nos convida a ver-ouvir 

a sua Aquarela
17

, música bem conhecida no cenário brasileiro que retrata um pouco de 

como este processo pode ser espontâneo: 

Numa folha qualquer  

Eu desenho um Sol amarelo 

E com cinco ou seis retas 

É fácil fazer um castelo 

                                                             
17

 Música presente no cenário da música popular brasileira, composta pela colaboração de M. Fabrizio, 

Toquinho, G. Morra, Vinícius de Moraese gravada por Toquinho em 1983. Fonte: 

https://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2014/11/1548249-numa-folha-qualquer-eu-desenho-um-sol-

amarelo-leia-letra-de-aquarela.shtml 
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Corro o lápis em torno da mão 

E me dou uma luva 

E se faço chover, com dois riscos 

Tenho um guarda chuva 

 

Se um pinguinho de tinta 

Cai num pedacinho azul do papel 

Num instante imagino 

Uma linda gaivota a voar no céu 
(Toquinho et al, 1983) 

 A trilha visual-sonora que temos acima nos ajuda a identificar os caminhos dos 

processos criativos, amparando-nos na percepção de que esses processos são livres, pois 

vamos dando forma aos nossos sentimentos, quando estamos imersos nele.  E para dar 

estas formas, utilizamos lápis numa folha qualquer, traços, retas, riscos ou apenas um 

pinguinho de tinta, criando assim imagens que se desdobram em novas imagens, 

trazendo as nossas emoções à tona: 

É através da relação com o material que os clientes partem 

para dar forma às suas emoções: predileção pelos resistentes 

lápis-cera, ou prazer em apertar os tubos de tinta ou colher 

as tintas já colocadas em pequenos potes a isso destinados, 

outros gostam de usar a palheta, etc. (Silveira, 1986, p. 24). 

 

 A partir do trecho acima, vemos a Emoção de Lidar e os seus desdobramentos na 

Imaginação Material, quando é possível perceber nos gestos e, nas preferências, na 

relação com os materiais de trabalho as emoções ganhando espaço e forma para além do 

mundo interno do sujeito.  

 A atividade de marcenaria, como já mencionamos anteriormente, pode 

novamente nos servir de ilustração para que possamos visualizar este processo, pois 

requer, por exemplo, manejo de ferramentas para lidar com a rigidez da madeira: 

O trabalho de marcenaria, no contexto psicoterapêutico, 

requer indicação bastante específica. Na prática, 

percebemos não ser grande o número de clientes aptos a se 

beneficiar desta atividade; entretanto, quando tal ocorre, 

temos motivos pra sermos otimistas quanto ao 

desenvolvimento dessa relação (homem/madeira). Via de 

regra a madeira não é tão recomendada ao cliente muito 

regredido quanto o são o barro e a tinta. Por ser um material 

rígido, ela requer o uso de uma grande quantidade de 

ferramentas até tomar a forma e o aspecto desejados, desde o 

serrote e o martelo, em que devemos investir grande energia 

física, até pequenos formões de manuseio delicado. (Silveira, 

1986, p. 31). 

 As ferramentas que dão forma e acabamento aos materiais, por vezes podem 

provocar alerta, pelo risco de machucados e lesões graves. Isso porque para lidar com 

matérias duras, necessitamos de ferramentas que despertem a necessidade de agir contra 
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esta dureza (Bachelard, 1948/1991). Deste modo, vemos com Bachelard (1948/1991, p. 

32): “A ferramenta lhes estabelece a união de uma matéria tão nítida que se pode dizer 

que, se cada matéria tem um coeficiente de adversidade, cada ferramenta determina na 

alma do operário um coeficiente de domínio”. Vemos, então, que é preciso trazer 

ferramentas com fins específicos: agir contra uma matéria dura, para isso, cada 

ferramenta possui uma especificidade para que auxilie o trabalho na oficina, no domínio 

da dureza, da resistência que a matéria possui. 

 Tal como a marcenaria, outra atividade que envolve o uso de ferramentas 

bastante específicas é a xilogravura. No entanto, é uma técnica que integra outras 

ferramentas para além dos martelos, serrote e alicates, podendo até mesmo ser 

considerada como uma síntese entre pintura e escultura, pois envolve a escavação de um 

desenho que será impresso, tal como vemos no relato a seguir: 

À medida que o indivíduo começa a trabalhar com a xilo 

empolga-se. É a arte mais artesanal, leva-o a ter um contato 

diferente que o do pintor, sendo a xilo a síntese da pintura e 

da escultura. Dá uma experiência - de volume, de plano, de 

cor - firmada na atuação sobre o material concreto. Em 

termos de ação equivale esse trabalho ao semi-operário, em 

busca do aperfeiçoamento, fazendo a limpeza de bordas da 

obra. Em busca do refinamento estético e encontrando um 

domínio sobre algo que é difícil, como a xilogravura que é 

difícil (Silveira, 1986, p. 36). 

 

 Tanto na marcenaria e a xilogravura vemos uma característica pragmática no 

desenvolvimento destas atividades. Elas requerem etapas e manuseio atento às 

ferramentas, para que o trabalho se desenvolva de maneira mais adequada. A 

encadernação, por sua vez, também possui este caráter pragmático, além de requerer 

cautela com a flexibilidade do papel:  

Na encadernação da Casa das Palmeiras temos a 

oportunidade de experimentar o momento em que lidamos 

com o trabalho mais pragmático ou utilitário que exige de 

nós um esforço de ação, pois lidamos com o papel em todas 

as etapas: na colagem, cartonagem, encadernação, 

reencadernação. Não podemos nos esquecer de que o papel é 

material flexível, mais não moldável e dificilmente passível 

de correções (Silveira, 1986, p. 38). 

 

 A partir do relato acima, vemos como a relação entre mãos, ferramentas e 

materiais pode se desenvolver em uma oficina. A ferramenta requer que as mãos de 

quem a maneja estejam presentes, exigindo este esforço. A respeito do uso das 

ferramentas, Bachelard retrata que, se forem manejadas de modo desajeitado, pode 

provocar o riso nos participantes de uma oficina. Isso porque, de acordo com o filósofo, 

a ferramenta possui dois valores inerentes: um coeficiente de valentia e um coeficiente 
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de inteligência (Bachelard, 1948/1991). Podemos compreender que o primeiro 

coeficiente corresponde à capacidade de modificar o material com a força que as nossas 

mãos puras não têm. O segundo corresponde à capacidade de adequação da ferramenta 

ao material, de modo que o seu uso não seja desajeitado, como afirmamos 

anteriormente. 

 Certas atividades podem exigir um caráter mais pragmático do que outras, pois 

requerem sistematização específica de cada etapa para chegar no produto final. Mas este 

fator não exclui a possibilidade de existir também uma característica expressiva nas 

atividades que exigem mais esforço e repetição de movimentos. Ainda que sejam 

pragmáticas, as pessoas presentes nas oficinas podem executar cada atividade ao seu 

modo, de acordo com o ânimo, humor, vontade, jeito, que estejam manifestando 

naquele momento. Uma vez que elas consigam manejar as ferramentas, estas técnicas se 

tornam expressivas, pois o que cada pessoa cria, é feito de modo livre. Deste modo, a 

partir do relato seguinte, podemos falar do caráter expressivo não só da xilogravura, 

mas da encadernação: 

Apesar de esta atividade ser executada por nós todos de 

forma seriada e encadeada, temos também possibilidade, 

espaço, e clima para fazermos dela uma atividade, enquanto 

projeto, expressiva. Por exemplo: utilizamos a imaginação, a 

criatividade e, sobretudo a emoção de lidar com as cores e 

as formas (capas de livros, cadernos, etc decorados por nós) 

(Silveira, 1986, p. 38). 

 

 Sempre há espaço para que as atividades se desenvolvam de modo criativo e isto 

torna o ateliê um espaço em que a imaginação seja uma condição para que as pessoas 

consigam ir para além da repetição de movimentos, de superação do mecânico em si, 

bem como da literalidade. É por isso que falamos da importância de trazer a poética 

como criação do nosso mundo, quando temos condições que favoreçam movimentos de 

expressão-criação. Podemos falar também de um modo inspirador, em que poeticamente 

temos imagens sobre estes processos criativos nos ateliês: 

A mim interessa, particularmente, o lance da forma, que com 

pouco de afeto, aquela massa de argila, faz distanciar a 

vulnerabilidade dos propósitos – a mim, também me faz, 

aludir a uma Volta do Começo, com a descoberta, flexível 

que o modelar proporciona (Silveira, 1986, p. 30). 

 

 No relato acima, notamos como a linguagem utilizada para descrever a atividade 

da modelagem corresponde a uma linguagem poética, permeada por imagens que nos 

fazem entrar em um estado de poesia. Isso quer dizer que saímos da função do real e 

partimos para o irreal, o mundo dos devaneios, no qual Bachelard destaca a importância 
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de visitá-lo sempre que precisarmos construir novos mundos. A massa de argila, 

descrita poeticamente, provoca a pessoa a pensar em um recomeço, uma descoberta, na 

novidade pelo que o contato com a terra permite. A flexibilidade da massa possibilita 

trazer inúmeras formas, pois a mistura entre a dureza da terra seca e a fluidez da água 

pode ser trabalhada de acordo com quem está fazendo e como se deseja fazer, tal como 

vemos no seguinte relato da modelagem, que é permeado por imagens poéticas ligadas à 

terra: 

A terra é eterna, o barro vai e volta para o chão com suas 

figuras, transa com a mente, as figuras voltam para o chão e 

se comunicam com as entranhas da terra e o chão 

compreende e volta para as mãos ávidas de mexer e amassar 

de novo, e os elementos mais naturais possíveis e 

impossíveis, brinca na mão, cola na palma das mãos e como 

um remédio penetra pela pele e revigora tudo, a terra me 

avisou: “sou sua amiga, me amasse, me aperte em você, 

brinca comigo, escreve seu nome na minha pele, eu lhe 

ajudo, nós somos mais que irmãos” (Silveira, 1986, p. 29). 

 

 Esse é um dos exemplos de como a relação entre a pessoa e o material se 

desdobra de modo tão íntimo. Neste caso, vemos este processo de correlação entre mão 

e matéria, das mãos ávidas que amassam a terra eterna. Continuando no mesmo relato, 

vemos mais desdobramentos destas imagens: 

Faço um rosto no barro e este rosto sorri, todos os sentidos 

de facilidade, de dificuldade, de mãos ruins, boas, se 

encontram com a natureza, às vezes o meu corpo se arrepia 

porque a terra se condensa e se arrepia também como gesto 

do barro bem amassado até ficar no ponto, e depois lembro 

de figuras terrestres, é o encontro do meu cérebro com o 

elemento, não preciso nem de fazer projetos para construir 

trabalhos até inteligíveis. Eu amasso e sai ao acaso, vago, 

uma figura selvagem natural da minha mente. Fico satisfeito 

(Silveira, 1986, p. 29). 

 

  A partir deste trecho, vemos a possibilidade de modelar sentimentos bons, ruins, 

sorrisos, todos eles presentes em nosso mundo interno, que com o auxílio da matéria, 

podemos personificar em diversas imagens. Vemos o encontro do corpo com o barro, o 

elemento terra, na qual imprimimos os devaneios da nossa vontade, tal como diria 

Bachelard. Esse filósofo ressalta que os devaneios da vontade evocam uma postura 

ativa, criante, imaginante do sujeito com o mundo ao seu redor. E a matéria, por sua 

vez, complementa o sujeito, à medida que constituem entre si um dualismo ativo 

(Bachelard, 1948/1991).  
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 Vemos neste encontro com a matéria, e nos outros relatos acima, a possibilidade 

de expressar os “inumeráveis estados do ser”
18

 (Silveira, 1998/2016). Essa expressão 

remete à infinidade de experiências que psique humana pode apresentar. Ao longo dos 

relatos foi possível conhecer alguns destes estados, sendo marcado por diferentes 

experiências, sendo que cada uma ocorreu de um modo singular para cada pessoa. 

 Também já mencionamos como na maioria dos relatos encontramos uma 

linguagem poética para falar sobre a experiência da Casa das Palmeiras, o que também 

remete aos inumeráveis estados do ser. São relatos que extrapolam a literalidade para 

designar as vivências de cada pessoa que fez parte da casa, seja para acompanhar 

alguém, seja para ser acompanhado no seu processo de reabilitação psicossocial. 

 Já que estamos retomando ao assunto da poética, vamos resgatar também 

aqueles movimentos das imagens poéticas que Bachelard denomina como ressonância e 

repercussão. São esses movimentos que caracterizam o livro da Casa das Palmeiras 

como um produto da imaginação criadora, em que nós leitores apreciamos as novidades 

que surgem a partir de suas imagens.  

Vemos a profundidade de muitos relatos, com um impacto direto na leitura, 

tirando nosso eu do lugar. Quando lemos e ficamos espantados porque não conhecíamos 

aquela imagem que tão bem descreve alguma atividade, ou conhecíamos outro modo de 

se trabalhar, o poder da linguagem nova repercutiu em nós. Quando lemos o relato e 

temos a impressão de que vivemos aquilo, tal como quem o escreveu, é porque 

entramos em um estado de poesia, e as ressonâncias vão se ligando afetivamente às 

coisas da nossa vida e desdobrando em imagens para um futuro, no qual novamente a 

Aquarela faz sentido para finalizar esta seção com as nossas sentimentações: 

Sem pedir licença 

Muda nossa vida 

E depois convida 

A rir ou chorar 

(Toquinho et al.,1983) 

3.3 O cuidado vem da emoção, o cuidado vem da imaginação ou A Poética do 

Cuidado 

 Vemos a importância das atividades na Casa das Palmeiras como meios de 

expressão do mundo psíquico, de criação de vínculos e novos modos de vida para as 

pessoas que passaram por situações de internamento no Hospital Psiquiátrico. Vemos 

                                                             
18

 Esta expressão tão cara para Nise da Silveira foi encontrada nos comentários de Artaud sobre a obra de 

Victor Brauner  
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que na trajetória de trabalho de Nise da Silveira, as atividades expressivas já eram um 

princípio norteador do tratamento desde a criação do Setor de Terapêutica Ocupacional 

e também do Museu de Imagens do Inconsciente. A Casa das Palmeiras é mais um 

desses desdobramentos.  

 Percorremos esta trajetória para identificar por quais vias perpassam o nosso 

entendimento de cuidado e neste capítulo demos ênfase a Casa, por ser um dos espaços 

menos citados e um dos livros menos conhecidos, sobretudo por falta de reedições e de 

trabalhos publicados com referências a ele. Consideramos a importância deste espaço, 

onde ainda temos poucos registros que resgatam a sua história e atividades. O livro de 

Nise da Silveira é o mais conhecido registro do funcionamento em determinado período, 

mas também podemos encontrar outros trabalhos mais recentes
19

. 

Esta é uma obra permeada por falas que traduzem, de modo tão poético, a 

Emoção de Lidar, em que a predominância das falas é em relação à dinâmica do 

trabalho, tal como estas:  

A Casa das Palmeiras é um lugar onde a linguagem das 

mãos têm a mesma importância que a do intelecto e também 

o cantinho onde a afetividade é o seu objetivo (Silveira, 

1986, p. 83). 

 

 Se existe um espaço em que é possível expressar nossas angústias, sentimentos, 

afetos, habilidades e qualquer outro aspecto de nossa vida humana, é porque este espaço 

é capaz de acolher nossos ditos “estados do ser”. Essa ideia ganha intensidade quando 

vemos que esse lugar realmente existiu e foi fruto de um trabalho pensado com muita 

precisão, muito estudo e dedicação. Não vamos restringir somente às ações ocorridas na 

Casa das Palmeiras, uma vez que não seria justo desconsiderar todo o trajeto de 

construção do STOR e do Museu de Imagens do Inconsciente, que por sinal, existem até 

os dias de hoje. 

 O Hospital Psiquiátrico, obviamente, é uma instituição designada ao tratamento 

do sofrimento mental. Mas por que essa ideia tão óbvia é ao mesmo tempo tão 

contraditória? Que entendimento de cuidado existe em instituições como esta? 

Certamente está associado aos protocolos, normas técnicas e normatização das pessoas, 

por vezes de um modo agressivo e limitado.  

 Quando vemos ações que extrapolam estes meios, questionamo-nos se é este o 

modo de se produzir cuidado. Encontramos o trabalho de Nise da Silveira como um dos 
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 A tese de doutorado de Walter Melo (2005) e dois livros de sua autoria (2001, 2013) também trazem 

relatos da Casa das Palmeiras.  
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exemplos mais marcantes para repensar sobre o que conhecemos como cuidado e, nós, 

enquanto profissionais da saúde podemos refletir sobre nossas práticas a partir do 

trabalho desta psiquiatra rebelde. 

 É por essa rebeldia que relatos como o que trouxemos nesta pesquisa ganharam 

validade, voz, se tornaram documentos importantes de como a saúde brasileira um dia 

foi pensada e praticada. De como as mãos, a afetividade, a emoção, a imaginação, 

ganharam força para criar uma nova linguagem, um novo mundo, uma nova forma de 

cuidar. A forma mais poética possível.  

 Essa é a aposta de quem acredita que esse trabalho pode ser atualizado, visto, re-

visto, desdobrado em diversos projetos: 1) o projeto de agregar atividades expressivas 

para que possamos conhecer as pessoas; 2) o projeto de pensar na afetividade como 

modo de se dispor não só com as pessoas, mas com animais, plantas, demais seres; 3) o 

projeto de poder pensar poeticamente sobre cuidado; 4) o projeto de cuidar de modo 

poético: sentindo as repercussões e ressonâncias que o trabalho criativo do outro pode 

nos provocar. 
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Imagem  22 “Navegar contracorrente é tão preciso 

quanto viver”. Remete ao trabalho de Nise da Silveira 
sobre questionar tantas práticas. Composição entre 

desenho e foto do Sketchbook. Autora: Marina de C. 

Fonte: Acervo Pessoal. 2018 

 



91 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste percurso, recorremos a algumas ideias sobre poética para integrar com as 

ideias de cuidado, que vieram a partir da Emoção de Lidar e da Imaginação Material. A 

ênfase foi dada ao trabalho de Nise da Silveira, com o suporte do filósofo Gaston 

Bachelard. Utilizamos outros autores que nos auxiliaram na compreensão dos conceitos 

que por vezes são confusos ou ambivalentes, por isso a necessidade de se trabalhar com 

uma bibliografia secundária. 

Nesta pesquisa, cumprimos com os três objetivos de 1) apresentar a poética com 

suas variações e desdobramentos, 2) apresentar o entendimento sobre cuidado pela obra 

de Nise da Silveira, 3) apresentar a Poética do Cuidado como síntese e desdobramento 

da Emoção de Lidar e a Imaginação Material. Sendo um trabalho de continuação dos 

estudos sobre a Poética do Cuidado, conseguimos ampliar nossas primeiras bases, pois 

enfatizamos estes dois autores como protagonistas deste conceito e aprofundamos na 

fundamentação dos campos teóricos que os envolvem.  

A experiência da escrita sobre poética nos dá uma sensação de que as palavras 

podem ganhar vida, o texto passa a ser um ponto de encontro de imagens que 

repercutem na consciência de quem escreve e de quem lê, por isso fugimos do racional e 

do óbvio e deixamos a escrita com um toque de poesia. 

A experiência da escrita sobre o trabalho de Nise da Silveira nos instiga a 

procurar o mundo das imagens do inconsciente, de atualizar a sua obra para os 

dispositivos que temos aqui-e-agora, para trazer, na medida do possível, retratos desse 

mundo.  

Salientamos a importância de se trabalhar com a temática do cuidado para 

refletir nossas ações enquanto profissionais da saúde, pois ainda temos esta noção muito 

ligada às normas que cabem a cada profissional, de modo muito segmentado. Sobretudo 

em épocas de retrocesso das políticas de saúde no Brasil, como estamos vivenciando 

hoje. Assim, foi possível visualizar como Nise da Silveira foi para além destas normas, 

instigando um modo de cuidar mais poético. 

Com as limitações de um trabalho de mestrado, ainda assim foi possível 

investigar de modo mais aprofundado o ponto de encontro entre a Emoção de Lidar e a 

Imaginação Material, explicações que, em muitos casos, aparecem de forma breve ou 

pouco explicativa. No entanto, não quer dizer que as reflexões se encerram aqui. Elas 

emergiram para fundamentar projetos futuros que envolvam trabalhos de campo, 
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vivências, entrevistas, intervenções artísticas com pessoas ligadas aos espaços em que 

Nise da Silveira desenvolveu ações terapêuticas, ou que trabalharam diretamente com 

ela. Seguiremos nestes caminhos sempre à procura de repercussões e ressonâncias que a 

Emoção de Lidar nos faz sentir quando entramos em estado de poesia. 

 

 

  

Imagem  23 “O caminho além do além”. 
Grafite sobre papel e edição digital no 

Paint 3D com efeito de xilogravura. 

Acervo Pessoal. Autora: Marina de C. 
2020 
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