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Prefácio

1Terapeuta ocupacional; professora 
do Curso de Terapia Ocupacional 
da Faculdade de Medicina da USP; 
orientadora na linha de pesquisa 
Subjetividade e Saúde Coletiva do 
Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia da Faculdade de Ciências e 
Letras da UNESP; e pesquisadora do 
Laboratório de Estudos e Pesquisa Arte 
e Corpo em Terapia Ocupacional.

Elizabeth Araújo Lima1

No texto “Práticas ecosóficas e restauração da cidade subjetiva” Felix 
Guattari diz que o ser humano contemporâneo está fundamentalmente 
desterritorializado. Seus territórios existenciais originários – tais como o 
corpo, o espaço doméstico ou o espaço de culto – já não se assentam sobre 
um terreno firme, mas se aferram a um mundo de representações precárias 
e em perpétuo movimento. Tudo circula hoje em dia, mas apenas para ficar 
sempre no mesmo lugar, já que tudo é intercambiável. A subjetividade fica, 
assim, ameaçada de petrificar-se. Perdemos o gosto pela diferença, pelo 
imprevisto, pelo acontecimento singular, ao mesmo tempo em que uma 
enorme angústia nos assola. Os programas de televisão, as celebridades, os 
espetáculos, diz o filósofo, atuam como drogas neurolépticas que previnem 
a angústia ao preço da infantilização e da desresponsabilização.

O que fazer para enfrentar e combater esse quadro de adoecimento 
generalizado que atravessa todas as esferas da vida – subjetiva, relacional e 
ambiental –, ameaçando o próprio porvir da vida no planeta? Para o filó-
sofo, não podemos pretender recompor uma terra humanamente habitável 
sem reformular as finalidades econômicas e produtivas de nossa atividade 
humana, sem reformular nossas práticas sociais, culturais, artísticas e men-
tais.

Para realizar essa tarefa, encontramos, no mesmo mundo em que esse 
quadro de adoecimento se instala, ferramentas, estratégias e tecnologias de 
resistência que são forjadas por toda parte e que se encarnam em territórios 
transculturais, desenhando saídas possíveis. Em outro texto, Guattari nos 
diz que, para curar essa subjetividade dopada e em vias de petrificação, se-
ria preciso que receitássemos poesia como se receitam vitaminas. Estamos 
próximos da posição do escritor Machado de Assis que, em 1908, afirmou: 
“a arte é o remédio e o melhor deles”.

Poesia e arte estão muito próximas da produção de saúde. No Brasil, arte, 
loucura e saúde mental têm construído linhas de atravessamento e de articu-
lação desde o final do séc. XIX, quando da instauração dos primeiros asilos 
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para alienados no país. Ainda na década de 20 do 
século passado, enquanto Mário de Andrade escre-
via um livro intitulado Namoros com a Medicina, o 
psiquiatra Osório Cesar publicava críticas de arte 
nos jornais. Algum tempo depois, Nise da Silveira 
estimulava e produzia a primeira montagem de um 
texto de Artaud no Brasil, dentro de um hospital 
psiquiátrico, enquanto o crítico de arte Mário Pe-
drosa desenvolvia a idéia de que a principal fina-
lidade de uma ocupação artística persistente e sis-
temática não é a produção de obras primas; o mais 
importante, dizia o crítico, é o que adquire com tais 
atividades a pessoa que a realiza, o que essas ativi-
dades produzem numa vida. 

O que uma ocupação artística pode produzir 
numa vida? Talvez saúde. Nela um tipo especial 
de saúde é experimentado. Uma saúde relacio-
nada com o viver, que envolve criação de si e do 
mundo. Saúde como a possibilidade de exercitar, 
na própria vida, a criatividade. Trata-se aqui de 
uma noção ampliada de criatividade como expe-
riência acessível para todos e cada um, que não 
tem necessariamente um caráter espetacular e 
que muitas vezes se revela em acontecimentos 
muito sutis e quase imperceptíveis. 

Para Winnicott, a saúde está relacionada com 
a possibilidade de experimentar essa criatividade 
e com a capacidade de ter experiências culturais. 
Para este autor, a ausência de um vínculo criativo 
com a vida é uma espécie de doença. A doença de 
vivenciarmos o mundo, os seres e as relações como 
realidades definidas e estáveis, às quais devemos 
nos adaptar. Criar, por outro lado, nos possibilita 
sentir o mundo em seu permanente processo de 
produção e participar dessa produção.

Nessa perspectiva, a saúde não pode ser pen-
sada sem levarmos em consideração as trocas so-

ciais, o acesso e a circulação pelo mundo da cultura, 
como algo que pertence ao fundo comum da hu-
manidade, para o qual todos, indivíduos e grupos, 
podem contribuir e do qual, todos, deveríamos ter 
o direito de usufruir. A idéia de saúde aqui está re-
lacionada à ampliação da capacidade de realizar co-
nexões, de afetar e ser afetado, ampliar as potências 
do agir e do fazer, adquirir maior plasticidade, abrir 
o campo de possibilidades.

Hoje, as inter-relações entre saúde e cultu-
ra se impõem como um desafio a ser enfrenta-
do por profissionais das mais diversas áreas. No 
campo da saúde mental, atividades artísticas têm 
sido chamadas a participar de um processo de 
transformação das instituições psiquiátricas, e 
de questionamento e redefinição do lugar da lou-
cura, colocando em relevo e explorando aspectos 
variados da arte. Os novos modos de atenção em 
saúde mental, criados no contexto da Reforma 
Psiquiátrica, contribuíram para o fortalecimento 
de práticas no campo sócio-cultural ao propor 
uma clínica voltada para a potencialização da 
vida. Inventar novos modos de viver e de sen-
tir, novas sensibilidades, implicou em exercícios 
estéticos e em uma articulação poderosa com o 
campo das artes e da cultura.  

Este livro traz uma série de contribuições 
que abordam, sob diferentes perspectivas, a for-
ça do atravessamento entre saúde, arte e cultura 
no contexto brasileiro. Força que produziu um 
patrimônio imaterial único no campo da saúde 
mental. É, portanto, uma leitura indispensável 
para os diversos profissionais que atuam de for-
ma transdisciplinar e que se preocupam com a 
construção de redes sociais, com o incremento 
da participação sócio-cultural e com a produção 
de subjetividade. 
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Nos textos que abrem a coletânea, são apre-
sentados estudos históricos que abordam a Luta 
Antimanicomial, a Reforma Psiquiátrica Brasileira 
e o lugar das artes no cuidado em saúde mental. 
Eles nos revelam diferentes aspectos do solo sócio-
-cultural no qual germinaram as diversas experiên-
cias contemporâneas que temos a oportunidade de 
acompanhar no decorrer do livro, bem como apon-
tam para a presença e a importância dessas experi-
ências no cenário cultural brasileiro.

Essas abordagens históricas estão aqui a ser-
viço de uma reflexão sobre o presente. Segue-se 
a elas, apresentações e relatos de práticas que te-
matizam ou colocam em funcionamento hibridi-
zações entre os diversos campos culturais, a alte-
ridade, a loucura, o sofrimento e a saúde mental. 
Experimentações com as linguagens do rádio, do 
cinema, do carnaval, da literatura, da dança, do 
teatro, da performance, das artes visuais, da fo-
tografia e da música, nos mostram a riqueza e a 
pluralidade dessas práticas que têm sido desen-
volvidas ao longo dos últimos 20 anos.

Na leitura dos textos nos deparamos com 
narrativas de processos de criação individuais e 
coletivos, processos colaborativos e intervenções 
na comunidade nos quais caos e ordem se con-
jugam, instaurando novas ordens e novas cone-
xões. Essas práticas dão lugar ao desenvolvimen-
to de metodologias construídas a partir de explo-
rações e tateamentos, num campo de invenção 
que se faz pela experiência. Em cada uma delas 
se dá a construção de propostas que se conectam 
de forma cooperativa ao seu entorno, abrindo 
espaço para o encontro e a experiência da cria-
ção e instaurando formas de resistência contra o 
isolamento e o desenraizamento característicos 
do mundo contemporâneo. São espaços outros, 

heterotopias – espécies de utopias efetivamente 
realizadas, como nos propõe Foucault, nos quais 
se investe na ampliação da capacidade de cada 
um criar e agir, na ampliação de suas relações 
com o mundo e com os outros, promovendo a 
valorização das dimensões subjetiva e coletiva da 
vida, dimensões que são simultaneamente ativa-
das na experiência estética. 

Através desses relatos podemos perceber que 
a trajetória de várias experimentações com arte 
no campo da saúde vem produzindo um deslo-
camento da idéia de arte como terapia e introdu-
zindo essas experimentações no campo da cul-
tura. Os autores nos mostram que as produções 
culturais de sujeitos que vivenciam o sofrimento 
psíquico e a psiquiatrização de sua experiência, 
criam formas de expressão que contribuem para 
a abertura de um diálogo entre os que habitam 
este mundo e aqueles que, neste mundo, já não 
encontram mais a si mesmos. 

Paradoxalmente, quanto mais se afirma o 
caráter estético e cultural dessas experimenta-
ções, mais se vai percebendo o quanto elas estão 
inundadas de reconstruções subjetivas. A desco-
berta de uma singularidade pode ser o reconhe-
cimento de que cada um pode se constituir e se 
reinventar permanentemente. E é muitas vezes a 
condição singular de uma diferença que possi-
bilita a emergência de uma expressão inventiva. 
Somos apresentados, assim, a espaços estéticos 
que ativam dimensões subjetivas a partir da re-
lação com o outro. A questão passa a ser: como 
fazer arte e produzir saúde, sem diminuir uma 
linguagem ou área de conhecimento em detri-
mento da outra. 

E mais, os autores apontam que as produ-
ções que aí têm lugar, ao ganharem visibilidade 9 Prefácio
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no rico panorama cultural brasileiro, motivam 
a elaboração de políticas públicas voltadas para 
indivíduos e grupos que criam às margens do 
campo artístico-cultural instituído e desestabi-
lizam os modelos hegemônicos de produção e 
recepção estética. Como afirma um dos autores, 
é a cultura sendo utilizada para a transformação 
da própria cultura, produzindo novas realidades 
num mundo no qual o tema da diversidade cul-
tural passou a ser uma questão primordial.  

Somos, assim, enredados pelas múltiplas re-
lações que vão sendo estabelecidas entre as ar-
tes, a saúde, a alteridade, o sofrimento psíquico 
e a subjetivação. A arte é pensada como espaço 
privilegiado de experimentações subjetivas em 
sua relação com a alteridade. Espaço de jogo que 
permite a abertura ao campo do outro através de 
diversas linguagens que se põem em ação, crian-
do, também, oportunidades de elaboração.

Ao longo da leitura, vamos percebendo 
que as experiências relatadas trouxeram trans-
formações não só para as vidas dos usuários de 
serviços de saúde mental, mas para a de todos 
os envolvidos nos processos. Muitas vezes, as in-
tervenções se fazem na comunidade e na cidade, 
com o estabelecimento de compromissos e ações 
coletivas, resultando na instalação de propostas 
de arte e cultura em espaços públicos e trazendo 
a compreensão da importância dessas experiên-
cias para a saúde de todos.

E quando dizemos “todos”, referimo-nos 
também aos profissionais da saúde mental. Em 
uma pesquisa aqui apresentada nos damos con-
ta de que, ao oferecerem um cuidado no qual 
prevalece a potencialização do outro, esses pro-
fissionais conseguem recriar e reinventar novos 
modos de cuidado consigo, entre si e com o ou-

tro. Dessa forma, as práticas artísticas são pensa-
das, também, como estratégias de preservação da 
saúde dos próprios profissionais. 

Somos convidados, assim, a nos inserirmos 
em um paradigma ético-estético-político, consi-
derando que o cuidado em saúde mental relacio-
na-se a processos sociais, históricos e existenciais 
de criação de si e do mundo, de responsabiliza-
ção com aquilo que é criado e com o coletivo que 
nesse processo se instaura.

A arte é concebida aqui como abertura a 
possíveis que promove o re-encontro com o 
mundo, com os outros e consigo mesmo. A po-
tencialidade da arte estaria na sua capacidade de 
construir cartografias de processos de singulari-
zação, tornando-se o registro das marcas que se 
fazem nesse processo.

A saúde, por seu lado, talvez possa ser en-
contrada nas experimentações aqui apresentadas 
e em tantas outras que buscam escapar ao esta-
do de coisas atual, afirmando a vida naquilo que 
nela não se deixa aprisionar, sua qualidade de 
indeterminação, sua capacidade de reinventar-se 
cotidianamente, tomar novas formas e fazer-se 
vida qualificada. Vida na qual o fato biológico 
não pode ser desvinculado de dados culturais, 
históricos, estéticos, econômicos, políticos; vida 
que, em sua multiplicidade, não pode ser pensa-
da em separado dos infinitos modos de vida.
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Ademir Pacelli Ferreira
Walter Melo

Prezado leitor, gostaríamos de convidá-lo para ser testemunho deste 
desafio de trabalhar a temática arte e saúde mental1 que foi aceito pelos 
vários autores que compõem esta coletânea. São escritos sensíveis que têm 
a marca da emoção de lidar. Aqui, razão, afeto, ação e reflexão se unem 
para ilustrar a práxis dos cuidados em saúde mental. Um livro que expressa 
várias perspectivas na abordagem da relação visceral entre a arte e as ma-
nifestações do psíquico. 

Seja na UERJ, na FIOCRUZ ou em São João del Rei, os Encontros de 
Arte & Saúde Mental se caracterizaram como momentos simpáticos e ri-
cos, ao reunir muita gente comprometida com a práxis e o logos no campo 
do que se convencionou chamar de saúde mental, a partir da influência 
da reforma americana. Trata-se de um campo que, na verdade, não pode 
ser assimilado a este significante. As emergências subjetivas, as paixões, as 
experiências avassaladoras apontam mais para a crise, para o dramático e 
para o trágico do que para a idéia de saúde mental. 

Ao aliar arte e pathos, os Encontros catalisam o processamento de ma-
térias que se amalgamam e se diferenciam. Se a loucura pode ser considera-
da a pior das alienações, como dizia Spinoza, não se trata aí de valor moral, 
mas de sofrimento, do profundo sentimento de ser e de estar sendo arrasta-
do para fora do mundo dos outros e da convivência ou da fruição das trocas 
da vida em comum. Lugar de alteridade radical avassaladora onde o eu é 
destronado, como no caso da psicose.

Loucura não é arte, mas a angústia ou a pulsão de criação lidam com 
estes confrontos e mesmo extremos da intimidade ou de sua falta. São pro-
cessamentos da subjetividade na relação com a alteridade que resultam em 
iluminação de recantos sombrios da existência do ser humano e do mundo. 

Do que se segue nos textos que compõem esta coletânea, podemos 
afirmar que arte bruta não existe. Isso fica evidente, também, ao longo de 
toda obra de Fernando Diniz, cuja capa deste livro estampa uma de suas 

Introdução

1 Os Encontros de Arte & Saúde Mental 
são organizados pelo Espaço Artaud, 
em parceria com a Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)  
e Universidade Federal de São João 
Del-Rei (UFSJ).
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pinturas. Ao se referir a essa pintura e outras com o mesmo estilo, no filme 
Imagens do Inconsciente, Fernando Diniz afirma que tudo o que ali se en-
contra é sabedoria que a gente não sabe2.

Essa sabedoria que temos, mas nem sempre sabemos, pode se apresen-
tar tanto na arte quanto na ciência, que representam nossos melhores esfor-
ços para dar visibilidade e luz ao mundo, ao penetrar no real e daí produzir 
sentidos. O ato subjetivo e singular da criação, a experiência da objetivação 
no criado, os sentidos da visibilidade e da circulação da obra caracterizam a 
práxis humana, inscrevendo-se num processo de retificação e de mudanças 
subjetivas em relação ao outro e ao mundo.

Que a leitura destes textos seja para o leitor tão gratificante e sensível 
quanto foram as trocas e a convivência nos Encontros. 

2Essa frase já havia sido utilizada pelo 
críico de cinema José Carlos Avellar 

em artigo no qual aborda importantes 
aspectos do episódio Em Busca do 

Espaço Cotidiano, da trilogia Imagens 
do Inconsciente, de Leon Hirszman, 

que apresenta o percurso traçado 
por Fernando Diniz. Esse artigo se 

encontra na revista Cinemais, n. 27, 
2001. pp. 179-203.
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Benilton Bezerra Jr2

Arte, precursora da Reforma

Muito antes de se começar a falar em Reforma Psiquiátrica no Brasil, 
a arte entrou nos hospícios brasileiros subvertendo, mesmo que pontual-
mente, sua lógica desumanizadora e excludente. Pelo menos, duas experi-
ências são notáveis nesta história.

Em 1946, numa época em que o tratamento dos loucos internados era 
quase que sinônimo de isolamento, eletroconvulsoterapia, choques insulí-
nicos e cardiazólicos, e lobotomias, Nise da Silveira – transferida do aten-
dimento médico para o setor de terapia ocupacional do Hospital do Enge-
nho de Dentro, no Rio de Janeiro, por se recusar a usar aquelas técnicas, 
entrou na contramão da cultura institucional do hospício: abriu um ateliê 
terapêutico em que pacientes eram estimulados a se expressar de maneira 
espontânea, num ambiente acolhedor e livre de repressão. Num só gesto 
confrontou ao mesmo tempo dois modelos: o médico e o da terapia ocu-
pacional – que, àquela época, pouco mais fazia do que distribuir tarefas 
monótonas e rotineiras com o intuito de distrair os pacientes no tempo 
infinitamente ocioso do asilo.

O asilo era um não-lugar, um espaço desvitalizado no qual o tempo se 
estagnava, transformando seus habitantes em não-sujeitos perambulando 
por um limbo existencial. O ateliê que Nise criou era a antítese disto: uma 
ilha de emoções, de relações afetivas, de expressão subjetiva, um lugar de 
convívio e exploração da singularidade. Cada indivíduo, ao atravessar a en-
trada, era saudado como um sujeito. Nise não chegou a fazer da Seção de 
Terapêutica Ocupacional, no Hospital do Engenho de Dentro (hoje IMAS 
Nise da Silveira) a ponta de lança de uma crítica de natureza política ao 
sistema de assistência psiquiátrica, mas a simples existência de um dispo-
sitivo como aquele era uma denúncia viva da cultura manicomial ao seu 

Os sentidos da arte na atenção à saúde mental: considerações 
sobre o cenário pós-manicomial

1Este texto é uma versão 
modificada da conferência 

proferida no I Encontro de Arte 
& Saúde Mental, no Teatro Noel 

Rosa do Centro Cultural da 
UERJ – Rio de Janeiro, 21 e 22 de 

setembro de 2006.

2Instituto de Medicina  
Social da UERJ.

 1

a sabedoria_edicao.indd   14 19/03/12   11:26



redor. Era também a demonstração clara de que 
era possível desconstruir a lógica do manicômio 
mesmo dentro da instituição. Passar pela experi-
ência de trabalhar nesse ambiente transformou o 
futuro de várias gerações de profissionais de saú-
de mental. Alguns anos adiante, quando a idéia 
da Reforma Psiquiátrica ganhou corpo e come-
çou a adentrar os hospícios brasileiros, muitos 
do que estavam à frente do movimento tinham 
Nise como uma de suas maiores inspirações.

A experiência do ateliê – explorar a arte 
como um instrumento de transformação da ex-
periência com a loucura – não demorou a ter sua 
importância reconhecida. Com a criação, em 
1952, do Museu de Imagens do Inconsciente, o 
trabalho realizado junto aos pacientes começou 
a ganhar grande notoriedade fora do espaço res-
trito da psiquiatria. O Museu, criado como um 
lugar de pesquisa acerca das possibilidades de 
aplicação clínica da arte, logo chamou a atenção 
do público ligado às artes. Artistas e críticos fo-
ram sendo atraídos não só pelo caráter inédito 
da iniciativa, mas também pela força exibida pe-
los trabalhos de alguns dos pacientes. A quali-
dade propriamente artística dos resultados mais 
expressivos dessa experiência não era aceita por 
todos e foi motivo de bastante debate. Alguns 
críticos, como Quirino Campofiorito, olhavam 
para a produção dos pacientes como algo menor 
do ponto de vista artístico, restringindo seu valor 

Os sentidos da arte na atenção à saúde mental: considerações 
sobre o cenário pós-manicomial

aos efeitos terapêuticos que a atividade poderia 
produzir. Mario Pedrosa, no entanto, o maior 
crítico de arte de sua época, pensava diferente. 
Para ele, aquela produção realizada por pessoas 
sem formação acadêmica (a que chamou de “arte 
virgem”) continha uma qualidade estética inegá-
vel (MELO, 2005).

É preciso lembrar, no entanto, que para Nise 
o alvo do trabalho no ateliê nunca foi o de produ-
zir artistas no sentido consagrado pelo mercado 
das artes. Inspirada e incentivada por Carl Gus-
tav Jung, Nise fez da arte um instrumento tera-
pêutico no sentido estrito. Assim, mais do que 
visar à criação artística propriamente dita, Nise 
procurava oferecer aos pacientes um ambiente 
favorável à expressão da criatividade inerente a 
cada indivíduo, e à mobilização de forças psíqui-
cas normativas que haviam sido soterradas pelo 
sofrimento intenso e pelos tratamentos repressi-
vos de então. O que interessava à ela era o efeito 
que as “imagens do inconsciente” – que o exer-
cício da arte trazia à tona – produziam na clí-
nica: o reatamento dos laços com a realidade, a 
exploração do mundo interior, as possibilidades 
de expressão simbólica e a expansão da autono-
mia. Nise considerava que este instrumento não 
deveria ficar confinado aos muros do hospital e, 
dez anos depois de criar o ateliê no Engenho de 
Dentro, Nise fundou, junto com diversos artis-
tas e profissionais de saúde mental, a Casa das 
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Palmeiras – um dispositivo aberto, fora do asilo, 
sem fins lucrativos, voltado para a reorganização 
psíquica e a reinserção social de pacientes (SIL-
VEIRA, 1981; 1992).

Embora tenha sido certamente a maior res-
ponsável pela consagração do trabalho com arte 
no campo da atenção ao sofrimento psíquico no 
Brasil, Nise não foi, porém, a primeira a atentar 
para as relações entre arte, loucura e terapêutica. 
Antes dela, ainda na década de 20, Osório Cesar, 
psiquiatra, músico e crítico de arte, já havia se 
interessado vivamente pelo tema, embora com 
uma visão em muitos aspectos diferente da vi-
são de Nise. Autor de vários estudos sobre arte, 
clínica e loucura, em 1929 ele publicou o livro 
Expressão Artística dos Alienados (Contribuição 
ao Estudo dos Symbolos na Arte), escrito a partir 
de uma extensa pesquisa feita no Hospital do Ju-
query, onde trabalhou por 40 anos. Seus estudos 
eram inicialmente baseados no que ele encontra-
va de “produção artística” pelos pátios e salas do 
hospital. Influenciado pela obra de Freud, que 
chegava ao país, Cesar compreendia as obras 
produzidas pelos pacientes do mesmo modo 
como compreendia o que considerava a arte pro-
fissional: como expressão simbólica de fantasias, 
como realização compensatória daquilo que a re-
alidade impediu que viesse à tona. 

Esta matriz influiu fortemente na maneira 
de compreender o trabalho dos pacientes. Para 
ele havia em toda obra de arte um “conteúdo ma-
nifesto”, visível, explícito, público e “uma signifi-
cação latente” que somente se deixava entrever 
por meio de um trabalho de interpretação. Para 
Cesar, muito mais relevante que o conteúdo ma-
nifesto, o conteúdo latente “é a parte íntima da 
obra de arte, o seu lado simbólico, a fantasia que 

mascara os impulsos inconfessáveis da vida ín-
tima do artista e somente a ele o interessa” (CE-
SAR, 1944 apud ANDRIOLO, 2003, p. 78). O tra-
balho de interpretação de Cesar visava detectar 
esses impulsos, utilizando o que ele apresentava 
como a “simbologia que Freud observa na inter-
pretação dos sonhos. Assim, os órgãos genitais 
masculinos são, por exemplo, representados por 
bengalas, limas, serpentes, punhais, revólveres, 
torneiras, dirigíveis Zepelim, peixes etc. Os ór-
gãos femininos têm sua representação em vasos, 
caixas, cofres, portas, frutos etc” (CESAR, 1929 
apud ANDRIOLO, 2003, p. 79). 

Hoje isto pode parecer completamente es-
quemático e datado. Mas é preciso lembrar a at-
mosfera dos hospícios da época. Num ambiente 
manicomial, tomar a loucura como expressão de 
uma subjetividade conflitada, e insistir em criar 
um ambiente para que ela se expressasse, era sem 
dúvida uma perspectiva admirável. O exercício 
livre do trabalho artístico permitia aos pacien-
tes uma investigação do seu universo interno e 
uma forma de comunicação que facilitava sua 
reinserção nos laços sociais. Cesar compreendia 
a importância de romper com o isolamento im-
posto pela estrutura asilar como uma maneira de 
ampliar o horizonte existencial de seus pacientes. 
Em 1949, foi criada a Seção de Artes Plásticas do 
Hospital Psiquiátrico do Juquery, mais tarde, em 
1956, denominada Escola Livre de Artes Plásticas 
do Juquery. Este espaço, que durou até meados 
dos anos 70, tornou-se uma ponte entre o hospi-
tal e a sociedade, promovendo o intercâmbio de 
artistas e internos. Além dos efeitos terapêuticos 
obtidos com as atividades que promovia, a Es-
cola pode se orgulhar de ter aberto um caminho 
no universo artístico para vários dos pacientes 
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que lá estiveram. Assim como ocorreu mais tar-
de com a experiência liderada por Nise, no Rio 
de Janeiro – muitos dos trabalhos ali realizados 
tiveram seu valor reconhecido socialmente sen-
do apresentados em mostras artísticas e bienais, 
e incorporados a acervos institucionais.

A nova paisagem da Reforma

Estas duas experiências inovadoras per-
tencem a um momento anterior à Reforma. Na 
segunda década do século XX, apesar de lidar 
permanentemente com a feroz oposição de en-
tidades corporativas da psiquiatria e dos agressi-
vos críticos do Sistema Único de Saúde (SUS), o 
ideário da Reforma foi solidamente incorporado 
ao processo de construção de políticas públicas 
no campo da saúde mental. É verdade que esta 
incorporação é um processo em curso. São cons-
tantes as tentativas, por parte dos adversários do 
programa antimanicomial, de reorientar a polí-
tica de saúde mental por um viés predominan-
temente biomédico. Ainda assim, a experiência 
brasileira de Reforma tem seguido adiante e é 
hoje uma das mais interessantes do mundo. Uma 
das razões para isto se encontra na diversidade 
de atores e de concepções políticas, teóricas e 
clínicas que a compõem. Esta pluralidade, às ve-
zes barulhenta e de difícil harmonização, tende a 
crescer na medida em que surgem desafios dife-
rentes daqueles que se impunham quando o asilo 
era o inimigo principal e comum. 

A paisagem em que nos movemos agora é 
muito mais complexa e aberta. Precisamos en-
contrar formas de organização adequadas à di-
versidade de contextos de um país continental 
como o nosso, precisamos deixar para trás a retó-

rica de oposição e adotar cada vez mais uma retó-
rica de proposição. Há muita coisa a ser constru-
ída: dispositivos organizacionais; instrumentos 
de gestão de serviços; processos de avaliação da 
assistência; formas de articulação da psiquiatria 
e da saúde mental com outros setores da saúde; 
protocolos de pesquisa sobre novas formas de 
assistência que incluam não apenas os pacientes 
graves, mas todo o espectro do cuidado com a 
saúde mental; discussão franca acerca dos fun-
damentos (teóricos, éticos e políticos) dos vários 
instrumentos clínicos etc. Tendo este cenário em 
mente é que gostaria de tecer alguns comentá-
rios sobre a função da arte no cuidado em saúde 
mental.

 Para discutir este tema, é preciso levar em 
conta que talvez o mais complexo desafio diante 
de nós hoje é a articulação do campo da saúde 
mental com o campo mais geral da saúde pú-
blica. Este tema, apesar de sua reconhecida im-
portância, nunca havia se imposto com tanta ur-
gência como agora, quando a rede alternativa ao 
modelo hospitalocêntrico já tem uma dimensão 
tal que não pode continuar a ser pensado e im-
plementado sem uma reflexão sobre sua inserção 
global no SUS. Tomemos os Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS) como exemplo. Os primei-
ros a serem construídos foram pensados como 
uma espécie de contra-asilo, um modelo de aten-
ção alternativo à lógica manicomial dos hospitais 
de então, cujo efeito de demonstração poderia 
abrir as portas a um longo processo de transfor-
mação da estrutura da assistência. A estratégia se 
mostrou eficaz, mas como conseqüência mesmo 
do seu sucesso, hoje o cenário no qual os CAPS 
se inserem mudou, e eles deixaram de ser insti-
tuições exemplares, indiscutíveis. Hoje são mais 17
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de 1500 em todo o país. Não só a sua multipli-
cação propiciou o surgimento de uma grande 
diversidade em termos de estilo, qualidade, ali-
nhamento efetivo aos princípios da Reforma etc 
(algo que não havia, ou era muito menos rele-
vante, quando ainda eram poucos) como o lugar 
dos CAPS no sistema geral de cuidados com a 
saúde se tornou matéria de debate.

Numa estratégia em que a territorialização, 
a hierarquização, a intersetorialidade e a integra-
lidade são princípios norteadores da organização 
dos serviços de saúde e da distribuição de suas 
funções, que lugar deve o CAPS ocupar? Deve 
ser ele o responsável pela organização estratégi-
ca de todas as ações vinculadas à saúde mental 
em seu território? Deve ele ocupar uma função 
mais específica, cuidando de certos, mas não de 
todos os problemas e questões vinculadas à saú-
de mental – deixando grande parte deles a cargo 
da Estratégia da Saúde da Família ou de outras 
formas de atenção em nível primário?  Questões 
como essas não têm resposta fácil, e isto não é de 
admirar, já que elas se ligam a um questionamen-
to mais geral acerca do horizonte da psiquiatria 
e do campo da saúde mental na paisagem que foi 
se construindo ao longo dos anos e também na-
quela que temos diante de nós. 

Sem enveredarmos no momento por uma 
polêmica sempre possível, podemos dizer, para 
efeitos da questão que nos interessa que, apesar 
de sua incontornável singularidade e abertura 
para outros campos (como a cultura, a política 
e o sistema legal), a psiquiatria pode ser descri-
ta como um campo de prática especial da clíni-
ca médica. Não causa muita estranheza afirmar 
que à ela cabe certo conjunto de competências e 
técnicas que não se espera que todo médico ou 

profissional da saúde domine, apesar dos movi-
mentos nesta direção por conta da simplificação 
dos diagnósticos e da prescrição cada vez mais 
generalizada de psicofármacos. 

É razoável dizer o mesmo do campo da saúde 
mental? Evidentemente, este campo (que historica-
mente surgiu no bojo da crítica aos limites do mo-
delo biomédico e hospitalocêntrico) inclui a psi-
quiatria e se estende muito além dela. Mas este fato 
a transformaria numa “especialidade ampliada” 
– que incluiria diversos atores, dispositivos e práti-
cas num círculo mais amplo que o da especialidade 
psiquiátrica, porém mais restrito do que o da saúde 
em geral?  Os problemas referentes ao campo da 
saúde mental compõem um largo espectro que vai 
das psicopatologias graves e crônicas (que exigem 
cuidado intensivo e especializado) até situações de 
sofrimento psíquico intenso, mas transitório, ou 
leve, mas de longa duração (que podem ser trata-
dos em vários níveis do sistema de atenção) – além 
de todo o universo do cuidado, do acolhimento, da 
prevenção e da promoção da saúde e da vida. Em 
outras palavras, se numa ponta de seu espectro a 
saúde mental recobre o espaço ocupado pela psi-
quiatria enquanto especialidade médica, na outra 
ela se imbrica com os diversos níveis de atenção à 
saúde, transitando de uma forma especial de cuida-
do para uma dimensão essencial a qualquer tipo de 
cuidado – seja na atenção básica, num ambulatório 
de oncologia ou num CTI. 

A noção de saúde mental

Além disso, na medida em que a noção de 
cuidado se torna central nas diversas estratégias 
de todo o campo, fica claro que saúde mental dei-
xa de ser algo restrito ao universo particular da 

18A
 sa

be
do

ri
a 

qu
e 

a 
ge

nt
e 

nã
o 

sa
be

a sabedoria_edicao.indd   18 19/03/12   11:26



saúde, passando a incorporar a educação, a assis-
tência social, o planejamento urbano, as políticas 
culturais etc. Saúde mental torna-se um objetivo 
presente na formulação de qualquer política do 
estado democrático. Apesar das ressonâncias po-
lêmicas que a noção de saúde mental suscita, por 
conta de sua proximidade com objetivos de con-
trole e adequação social, a afirmação se justifica 
na medida em que é possível utilizar a expressão 
com um sentido e um significado politicamente 
interessantes. Isto porque na teoria, na consciên-
cia política e no imaginário social, a saúde, seja 
ela física ou mental, pode deixar de ser pensada 
como simples ausência de sofrimento ou doen-
ça, ou como a realização utópica de uma situação 
ideal (como na definição da OMS de um “estado 
de completo bem-estar físico, mental e social”). 
Saúde pode ser concebida como um processo di-
nâmico e aberto que envolve todos os aspectos 
da vida e não apenas como um estado de equilí-
brio mensurável por um conjunto de constantes 
fisiológicas.

Essa concepção dinâmica da saúde pode ser 
encontrada na reflexão realizada por Georges 
Canguilhem em seu clássico O Normal e o Pa-
tológico (1990 [1943]). Para Canguilhem, saúde 
e patologia não existem em si, sendo na verdade 
a expressão de padrões normativos na relação do 
ser vivo com o meio.  Para ele, ser saudável é ser 
normativo, ou seja, ser capaz de lidar criativa-
mente com as injunções da vida e as “infidelida-
des do meio”, ultrapassando a norma que define 
o normal em um determinado instante e criando 
novas normas para si, adequadas a novas exigên-
cias que a vida possa impor. Estar doente é estar 
com esta capacidade constrangida, é ter perdido 
ou ter diminuído o poder de instituir novas nor-

mas quando a vida assim o exige. Deste modo, 
saúde e doença na verdade não se excluem. Ser 
saudável não significa não ter doenças. Significa, 
ao contrário, poder adoecer e se recuperar, poder 
sofrer e ser capaz de extrair do sofrimento novos 
modos de existência. Isto implica que a terapêu-
tica, a intervenção clínica, em qualquer de suas 
versões, deve ter como objetivo não apenas eli-
minar a dor ou o sofrimento, mas permitir que 
o indivíduo prescinda das respostas sintomáticas 
estereotipadas impostas pela patologia e recupe-
re ou amplie seu horizonte normativo (biológico, 
psíquico e social) de modo a poder viver uma 
existência mais criativa, mais livre, mais interes-
sante de ser vivida. Em qualquer nível hierárqui-
co do sistema de atenção, em qualquer área, seja 
ela especificamente da saúde ou afim, com qual-
quer tipo de profissional, este deve ser o norte, o 
horizonte e a justificativa de qualquer estratégia, 
ação ou técnica. É este desafio que a nova paisa-
gem da Reforma nos apresenta.

É desta perspectiva que gostaria de apre-
sentar algumas notas iniciais sobre o papel da 
arte na saúde mental. Lembremos que estamos 
tratando da arte num contexto muito definido, o 
das práticas de saúde. Portanto, não nos interessa 
aqui entrar em polêmicas quanto a uma defini-
ção essencial ou definitiva da arte. Deixemos esta 
questão para o campo da estética ou da filosofia 
da arte. O que nos interessa aqui é pensar como, 
inspirados em iniciativas tão generosas como as 
de Nise e Osório no século passado, podemos 
pensar o uso da arte no cenário pós-manicomial 
em que nos encontramos. Gostaria de comentar 
três perspectivas pelas quais podemos compre-
ender o lugar da atividade artística no campo da 
saúde, três maneiras de descrevê-la. 19
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Arte como experiência

Seguindo uma inspiração da filosofia prag-
mática, podemos descrever a arte como um 
modo de o sujeito lidar com o mundo que ele 
habita, ou seja, como uma modalidade de ex-
periência. A arte moderna e a contemporânea 
romperam historicamente com o quadro em que 
percebíamos a experiência estética como algo 
que era vivido na interioridade do sujeito por 
conta da recepção dos efeitos sobre ele advindos 
do objeto artístico. Esse modelo, que pressupõe 
uma separação entre objeto artístico e receptor 
(a experiência sendo o resultado interno daqui-
lo que o objeto externo produz), é ultrapassado 
por uma concepção em que esses elementos se 
misturam e se fundem, fazendo emergir um pro-
cesso de reordenação do campo da experiência 
vivida. A experiência artística ou estética (para 
os fins deste texto vamos tomá-las como sinôni-
mos) não é o resultado de um fluxo interno, não 
é algo que se passa no universo interior do sujei-
to. Tampouco é algo que se ancora em algum tipo 
de objeto, material, gesto ou instalação. Como 
toda experiência, não se trata de algo essencial-
mente localizável no mundo interno ou na reali-
dade objetiva. É algo que emerge no modo como 
o sujeito lida com o mundo que ele habita, algo 
que ocorre quando se criam condições para o 
aparecimento de uma suspensão provisória das 
fronteiras (normalmente necessárias) entre in-
terno-externo, eu-outro, dizível-indizível, belo-
-feio – abrindo caminho para uma reapropriação 
criativa, por parte do sujeito, dos elementos que 
constituem sua visão de si, do mundo, da rela-
ção com os demais, da vida; uma abertura na sua 
sensibilidade perceptiva, uma intensificação de 

seu poder de imaginação, um alargamento dos 
limites do pensável. Não há uma distinção essen-
cial entre objetos e atividades artísticos ou estéti-
cos e os de outra natureza. Trabalhos como os de 
Marcel Duchamp, Richard Serra e Ernesto Neto 
exploram com maestria esta evidência. Qualquer 
objeto ou atividade pode ser estético se precipitar 
este tipo especial de experiência.

Nesse sentido, a experiência estética está em 
continuidade com outros modos de experiência. 
Como diz John Dewey, em Arte como Experiência 
(1980 [1934]), a arte e a experiência estética se en-
contram em germe na “experiência normal” coti-
diana. Construir um objeto, espalhar tinta numa 
tela, escrever um poema, compor ou tocar uma me-
lodia, elaborar uma idéia, todas essas atividades po-
dem ser realizadas de maneira adequada, com téc-
nica mais ou menos apurada, com objetivos iniciais 
mais ou menos sucedidos, com resultados mais ou 
menos atraentes. Elas podem ser feitas por diversos 
motivos (necessidade prática, prescrição da equipe 
de saúde etc). O que faz delas experiências artísticas 
ou estéticas é a presença de um elemento especial: a 
qualidade da percepção, apreciação e fruição que é 
precipitada por elas. O caráter artístico ou estético 
não está, portanto, em características objetivas do 
objeto ou da atividade em questão, nem na inten-
ção subjetiva do sujeito que os produz ou que a eles 
é exposto. Ele está no modo de apreensão, aprecia-
ção e fruição que se origina do encontro entre um 
e outro. A experiência estética resulta da interpe-
lação, da provocação, da desestabilização imaginá-
ria e simbólica precipitada por esta modalidade de 
apreensão. O objeto ou atividade estética propicia 
e convoca um novo olhar, uma nova maneira de 
ordenar a paisagem, uma maneira diferente de o 
sujeito se situar nela. Qualquer objeto ou atividade 
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se candidata à condição de estético quando, no en-
contro com o sujeito, é capaz de produzir o efeito de 
modular diferencialmente a existência, irradiando 
sentidos e desdobrando significações que ampliam 
a capacidade do sujeito apreender-se a si e ao mun-
do de uma maneira mais rica, mais plástica, mais 
normativa.

A arte como expressão

Por mais que valorizemos (em nome da 
grande diversidade de problemas inerentes aos 
cuidados com a saúde), a pluralidade de teorias 
e dispositivos clínicos, não podemos admitir que 
a clínica se confunda com alguma forma de or-
topedia da vida psíquica ou com algum proces-
so meramente racional de autoconhecimento. 
Como já dissemos, seu objetivo é maior e mais 
complexo do que a simples eliminação do mal-
-estar que os sintomas produzem ou a expansão 
da performance psíquica. Seu objetivo é propor-
cionar ao sujeito um enriquecimento de sua ex-
periência pessoal que lhe permita sentir, como 
Winnicott diz de maneira singela, mas precisa, 
que “a vida vale a pena ser vivida”. 

A clínica é, assim, fundamentalmente um 
projeto de transformação, de abertura, existen-
cial. Em grande parte dos casos, esse processo é 
levado a cabo por dispositivos fundados na capa-
cidade do sujeito de enunciar sua experiência por 
meio da linguagem. Ao presentificar-se por meio 
do discurso, o sujeito se apropria de sua trajetó-
ria, de sua existência. Por meio da reconstrução 
narrativa ele emerge como autor de sua história, 
sujeito de sua existência. Com o processo de ela-
boração possibilitado pela linguagem, torna-se 
possível ressignificá-la, abrindo caminho para a 

construção de novos laços subjetivos, novas an-
coragens identitárias, novos horizontes pessoais. 
Nesse processo, recria-se concomitantemente o 
sujeito e o mundo que ele habita.

O caminho da terapêutica que passa pela lin-
guagem, porém, é um, mas não o único percurso 
possível ou necessário. Em muitas situações ele 
é, inclusive, impossível ou muito difícil. Ele não 
serve para crianças muito pequenas, nem para 
sujeitos cuja capacidade de expressão lingüística 
se encontra por alguma razão empobrecida ou 
para pacientes cuja organização psíquica torna 
mais difícil o uso de técnicas interpretativas, e 
assim por diante. Tornou-se um desafio no nosso 
campo encontrar meios de possibilitar o exercí-
cio clínico em casos como esses e o recurso à arte 
encontra aí um terreno fecundo. 

Há sempre mais na totalidade de qualquer 
experiência do que aquilo que somos capazes de 
apreender e expressar discursivamente. Embora a 
linguagem seja pervasiva e permeie uma imensa 
região da vida subjetiva, a experiência sempre im-
plica ou abarca uma dupla dimensão: a experiên-
cia imediata, ou vivida, cujo sentido de certo modo 
se impõe, anteriormente a qualquer reflexão; e a 
experiência mediata, ou pensada, concebida, or-
ganizada em significações que decorrem do modo 
como nomeamos, organizamos com palavras a vi-
vência que atravessamos. Em outros termos, há, 
de um lado, a dimensão imediata, não discursiva, 
extralingüística da experiência; de outro, a dimen-
são da experiência que é reconstruída pela lingua-
gem, pela teia de significações que a linguagem e a 
cultura disponibilizam para os indivíduos. 

Encontrar meios de acessar e exteriorizar 
essa dimensão não discursiva e não conceitual da 
experiência permite alargar em muito o campo 21
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da clínica e o campo mais geral da intervenção na 
vida subjetiva. É nesse plano imediato de imersão 
no meio que o mundo ganha consistência viven-
cial para o sujeito; é nele que o sujeito se sente 
situado de saída. Como disse Merleau-Ponty: “O 
mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que 
vivo; eu estou aberto ao mundo, comunico-me 
indubitavelmente com ele, mas não o possuo, ele 
é inesgotável” (1994, p. 14). 

Quando a experimentação artística conse-
gue romper as barreiras do silenciamento ou da  
anestesia provocados pela estereotipia de certas 
formações subjetivas, pela dor da desestrutura-
ção psíquica ou pela memória do corpo relativa 
a fases da vida anteriores à aquisição da lingua-
gem, um novo horizonte expressivo aparece e, 
com isso, uma possibilidade de um novo sujeito, 
de um novo mundo vivido para ele. O que antes 
era experimentado com estranheza ou angús-
tia por seu caráter inominável ganha existência, 
torna-se apreensível por outros e compartilhável: 
“A expressão estética confere a existência em si 
àquilo que exprime, instala-o na natureza como 
uma coisa acessível a todos ou, inversamente, ar-
ranca os próprios signos – a pessoa do ator, as 
cores e a tela do pintor – de sua existência empí-
rica e os arrebata para um outro mundo” (MER-
LEAU-PONTY, 1994, p. 248). Um novo plano de 
apreensão da vida e da experiência de si se abrem 
para o sujeito. O trabalho clínico com pacientes 
graves realizado por Lula Wanderley no Espaço 
Aberto ao Tempo, no Rio de Janeiro, a partir dos 
Objetos Relacionais de Lygia Clark, é uma bela 
demonstração disto (WANDERLEY, 2002).

A arte como ação criativa

Uma das teorias sobre a vida subjetiva que 
mais aproximam a arte da vida é aquela desen-
volvida pelo psicanalista inglês D. Winnicott. Ao 
contrário de outros psicanalistas, Winnicott não 
privilegia a interpretação do simbolismo incons-
ciente presente na produção artística. Não lhe 
atrai pensar a arte como sublimação de pulsões 
sexuais (como em Freud) ou como reparação de 
impulsos destrutivos inconscientes (como em 
Melanie Klein). O que mais lhe interessa é explo-
rar a dimensão ativa e experiencial nela contida. 
Uma das peculiaridades de seu pensamento é 
propor um modelo estético, e não energético ou 
lingüístico, para compreender a origem da sub-
jetividade e o segredo de um desenvolvimento 
psíquico “suficientemente bom”. Para Winnicott, 
é somente numa relação criativa que o sujeito se 
constitui e dá sentido à existência, ancorando o 
sentimento de que a vida vale a pena ser vivida. 
A saúde mental, para ele, se encontra na preva-
lência da dimensão poética presente no gesto 
espontâneo, na capacidade de explorar o que ele 
chama de espaço potencial ou terceira área da 
existência, um campo virtual no qual as frontei-
ras entre interioridade e exterioridade, sujeito e 
cultura, individuo e coletividade, se afrouxam e 
se desenvolve um processo incessante de articu-
lação e diferenciação entre a experiência de si e a 
experiência do mundo. 

Vista deste ângulo, a vida subjetiva (e a ex-
periência estética) não se dá no mundo inter-
no do psiquismo, mas na ação do indivíduo no 
mundo. A característica própria da arte, portan-
to, não seria a busca de auto-expressão de uma 
interioridade psíquica, mas a ação criativa que, 
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encontrando a matéria sensível e o universo sim-
bólico ao seu redor, engendra uma experimenta-
ção, uma exploração que resulta na transforma-
ção da percepção da realidade e na experiência 
de habitá-la.

Na perspectiva winnicottiana, para o viver 
criativo não é necessário nenhum talento espe-
cial (que a criação artística propriamente dita 
implica ou supõe). Ele é a expressão do agir es-
pontâneo e da contemplação do mundo em sua 
abertura, ou seja, da possibilidade de apreensão 
sempre renovada daquilo mesmo que se encon-
tra estabilizado na paisagem que nos envolve. 
Significa ser capaz de ver o mundo com novos 
olhos o tempo todo e de agir em conformidade 
com isso. Na sua linguagem, a criatividade está 
ligada à capacidade de brincar (playing), ativida-
de que se desenvolve não propriamente no mun-
do objetivo nem no mundo subjetivo, mas no 
espaço potencial, em que as exigências de um ou 
outro são postas em suspensão, em prol de uma 
exploração criativa dos limites da experiência. 

Em um de seus últimos artigos, chamado 
Vivendo de Forma Criativa (Living Creatively), 
ele afirma: “Para ser criativa, uma pessoa deve 
existir e possuir o sentimento de existir, não de 
uma forma consciente, mas como algo básico a 
partir do qual pode operar. A criatividade é, en-
tão, o fazer que brote do ser. (…) A criativida-
de é, então, a retenção por toda a vida de algo 
que pertence exatamente à experiência do bebê: 
a capacidade de criar o mundo” (WINNICOTT, 
1986, pp. 39-40). Esta capacidade não se confun-
de com o talento artístico, ela é uma potencia-
lidade presente em todo indivíduo que consiga 
não se deixar esmagar pelas convenções e impo-
sições sociais, e que consiga resistir à construção 

de defesas excessivamente rígidas, testemunhas 
de uma superadaptação à realidade (justamente 
o oposto da vida criativa).

Assim, fica claro o lugar que a experiência 
estética deve ter na atenção ao sofrimento no 
campo da saúde mental: “Isso nos dá a orienta-
ção para o procedimento terapêutico: propiciar 
oportunidade para a experiência amorfa e para 
os impulsos criativos, motores e sensórios, que 
constituem a matéria prima do brincar. É com 
base no brincar que se constitui a totalidade da 
experiência existencial do homem” (WINNI-
COTT, 1975, p. 93).

Evidentemente, o debate em torno das rela-
ções entre arte, sofrimento psíquico e terapêuti-
ca no novo cenário pós-manicomial exige muito 
mais do que foi possível examinar aqui. Seria pre-
ciso investigar de forma rigorosa não só teorias e 
conceitos, mas também as experiências efetivas 
que, baseadas neles, têm sido realizadas em vá-
rios países, e avaliar seus resultados. No entanto, 
me parece que aprofundar essas três maneiras de 
descrever a experiência estética e a experimen-
tação artística pode ser um bom começo para a 
discussão.
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Paulo Amarante2

Vou abordar o tema das relações entre diversidade, cultura e 
loucura, que comecei a desenvolver a partir do Projeto “Loucos pela 
Diversidade”, iniciado em cooperação com a FIOCRUZ e o Ministério da 
Cultura (FIOCRUZ/MINC, 2008). A partir desse projeto tivemos uma 
possibilidade histórica de discutir o papel da arte e da cultura no campo 
da saúde mental de uma maneira muito inovadora. E, fundamentalmente, 
tivemos a possibilidade de coordenar a elaboração de uma política nacional 
de cultura para o campo da saúde mental. 

Essa é a discussão que proponho neste texto, iniciando pela necessi-
dade de problematizar o conceito e a prática de saúde mental que eram 
predominantes no Brasil e a idéia de que a Reforma Psiquiátrica era mera 
reorganização do modelo assistencial. Não vou negar que seja um pouco 
isso, mas certamente não é apenas isso. 

Estamos passando por um processo importante de desospitalização. 
Tivemos, nos últimos 20 anos, cerca de 40.000 leitos fechados no Brasil, a 
partir do processo da Reforma Psiquiátrica. É muito, sem dúvida alguma! 
Quando relatamos em congressos no exterior a expressão desses 40.000 
leitos, são centenas de hospitais, demonstramos uma ruptura, um desvio de 
rota da assistência psiquiátrica do Brasil que, desde a criação do primeiro 
hospício, o Hospício de Pedro II, na Praia Vermelha, em 1841, a Política 
Nacional é dedicada apenas à criação de leitos em hospitais psiquiátricos. 
Era predominantemente isso. 

No final dos anos 1980 começaram a surgir novos serviços, que se 
pretendiam substitutivos, ou seja, que pretendiam tomar o lugar do mo-
delo psiquiátrico tradicional, com características asilares e manicomiais. 
Começaram também a surgir outros dispositivos e estratégias, tais como 

1 Este texto é uma versão modificada 
da conferência proferida no II Encontro 
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Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) – Rio de 
Janeiro, 22 e 23 de outubro de 2008.
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Coordenador do Projeto Loucos pela 
Diversidade (Ministério da Cultura/
Ministério da Saúde/FIOCRUZ).
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os centros de convivência, hospitais-dia. Atual-
mente, existem cerca de mil e seiscentos Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPS) instalados no 
Brasil, algumas centenas de centros de convivên-
cia, temos hospitais-dia, leitos psiquiátricos em 
hospitais gerais, residências assistidas. 

Foram multiplicados os dispositivos assis-
tenciais com ênfase nos recursos não hospitala-
res e isso é decorrência do forte movimento po-
lítico que fez da sua agenda pública uma agenda 
de Estado. Hoje, o Estado incorporou a política 
da Reforma, a “questão antimanicomial” como 
política de Estado. Mas, é importante lembrar 
que foi o Movimento de Luta Antimanicomial 
(ou o Movimento de Reforma Psiquiátrica), que 
construiu essa agenda e a colocou no Estado, e 
conseguiu dar consistência a essa política.

Mas, nos incomodava, recentemente, a idéia 
de que a Reforma Psiquiátrica, esse processo rico 
e polissêmico, estava se reduzindo a essa trans-
formação puramente assistencial. Quer dizer, por 
um lado, ao fechamento de leitos psiquiátricos e, 
por outro, à abertura de serviços não hospitala-
res, serviços inovadores, serviços substitutivos, 
serviços intermediários etc. E um aspecto que in-
comodava é que essa transformação de modelo, 
quando distanciada de uma compreensão mais 
ampla do processo de Reforma, poderia ter uma 
dimensão de mero deslocamento, isto é, de algo 
que sai de um lugar e vai para outro, mas que, em 
grande parte, faz as mesmas coisas. 

Essa é ainda a nossa grande preocupação: de 
fazer as mesmas coisas com, evidentemente, ca-
racterísticas diferentes, na medida em que uma 
é centrada no leito, na internação e a outra não 
é centrada no leito. É o que Castel (1978) deno-
mina de aggiornamento. Mas a forma de escuta, 

de elaborar a clínica, de fazer o diagnóstico, de 
trabalhar com a família, de trabalhar com os su-
jeitos, teriam muita herança ou contaminação do 
modelo tradicional. Nesse sentido, começou-se 
a pensar a Reforma Psiquiátrica como um con-
junto de estratégias, de dimensões muito mais 
amplas, que não se reduzem à mudança do mo-
delo assistencial, tanto que a transformação do 
modelo é uma conseqüência natural, necessária, 
importante e fundamental, mas não a única. 

Então, quais as outras dimensões? A dimen-
são epistemológica, a dimensão técnico-assisten-
cial, a dimensão jurídico-política e a dimensão 
sócio-cultural (AMARANTE, 2010). Joel Bir-
man (1992), em A Cidadania Tresloucada, nos 
forneceu uma pista importante. Sistematizou, 
numa frase, uma questão que estava pairando 
o processo, mas que, sobre a qual, não se tinha 
tanta consciência. Ele diz: a Reforma Psiquiátrica 
não tem como objetivo a reformulação dos servi-
ços; tem como objetivo a transformação do lugar 
social da loucura, ou seja, de como a sociedade 
lida com o sujeito, com esse outro dito louco, 
como ela constrói estigmas, discriminações, ins-
tituições, leis, instâncias jurídicas, políticas, so-
ciais etc., para lidar com o outro, que é um outro 
ameaçador, assustador, perigoso, que não pode 
ser suportado enquanto diverso, que não pode 
conviver na mesma sociedade. 

O lugar social do louco e da loucura que é 
dominante, relacionado à estranheza com esse 
outro, foi construído, em boa parte, pela própria 
psiquiatria, pelos conceitos e práticas psiquiátri-
cos. Foram as instituições psiquiátricas, as prá-
ticas psiquiátricas que ajudaram a construir no 
imaginário social, científico e político, esse outro 
ameaçador e insensato, um não sujeito. 
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Então, por isso, uma dimensão fundamental 
da Reforma Psiquiátrica é a dimensão teórico-
-conceitual ou epistemológica, que trata dos 
conceitos de doença mental, de alienação, de 
tratamento e cura, de todos os conceitos que a 
psiquiatria constituiu de psicose e que, no en-
torno desses conceitos, estão associadas práticas 
sociais, formas institucionais de lidar. Essa é uma 
dimensão fundamental onde devem ser opera-
das transformações e críticas. Por outro lado, as 
transformações quando se reduzem à assistên-
cia, não incorporam novas práticas sociais, no-
vas formas de lidar com os sujeitos na socieda-
de. Então, era necessário que pensássemos uma 
forma de abordagem mais estritamente voltada 
para o campo social, para o campo da cultura, 
para o campo das transformações no cotidiano 
da sociedade. 

No âmbito desse processo de Reforma Psi-
quiátrica, se o tratamos como um processo so-
cial complexo, possuidor de várias dimensões, 
questionando o campo do saber, questionando 
o modelo assistencial e questionando as práticas 
jurídico-políticas, inclusive no exercício da cida-
dania e das práticas sociais e culturais, estamos 
propondo alguns deslocamentos. 

Primeiro, o deslocamento em relação ao con-
ceito de doença, retomando um debate que vem 
do nascimento do processo de Reforma Sanitária, 
e que está na base do nascimento do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), a idéia de que nós saímos do 
conceito de doença. Quando falamos em Minis-
tério da Saúde, Secretaria de Saúde será que não 
estamos falando de “Ministério da Doença” e “Se-
cretaria da Doença”? São instituições que lidam 
com formas de tratamento, com remédios, tera-
pias, para lidar com a doença. São voltadas para a 

idéia de que saúde, na prática, é o estado de ausên-
cia de doença, onde não existe doença. 

Nossa referência é sempre a idéia de que 
saúde engloba os seguintes aparatos: assisten-
cial, curativo ou mesmo preventivo, mas voltado 
para a idéia de doença e não para a idéia de saú-
de como invenção de vida, como normativida-
de (CANGUILHEM, 1982), como produção de 
subjetividade e novas sociabilidades etc. É neces-
sário construir uma concepção de saúde que se 
desloque, efetivamente, da idéia de doença. Esse 
é o primeiro deslocamento que pensamos quan-
do começamos a trabalhar o projeto Loucos pela 
Diversidade. 

E ao falarmos de diversidade, entramos num 
novo mundo de conceitos, de práticas, de vidas. 
O conceito de diversidade tem sido fundamental 
no campo teórico-conceitual e, muito particu-
larmente, aqui no Brasil, a partir da adoção da 
Convenção da Diversidade Cultural para Ex-
pressões Culturais, da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO). O Ministério da Cultura passou a 
criar políticas efetivas para o campo da cultura, 
tendo como base a noção de diversidade, o res-
peito da compreensão da diversidade cultural, 
como princípio fundamental e que deslocamos 
também para o campo da Reforma Psiquiátrica. 

A idéia da diversidade, entendida como di-
álogo com a diferença, aceitação do outro, não 
como prática de tolerância, como observava Fran-
co Basaglia (2005), pois tolerar significa suportar, 
e esta é uma postura arrogante. Enfim, não se trata 
de suportar, de entender e ser compreensivo com 
a diferença do outro, mas sim de reconhecer a di-
versidade e, a partir daí, poder estabelecer práticas 
de comunicação, de reciprocidade e solidarieda- 27
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de, de compreensão realmente da diferença que 
caracteriza a diversidade. 

O conceito de diversidade representa tam-
bém uma ruptura com as práticas e saberes da 
patologização, normatização e medicalização. A 
diversidade como conceito comporta um caráter 
estratégico de ferramenta para que seja possível 
compreender a diferença e a diversidade como 
algo que, efetivamente, constitui a individualida-
de do sujeito via coletividade. 

O Movimento da Luta Antimanicomial uti-
lizou a expressão “de perto ninguém é normal” 
(da música Vaca Profana de Caetano Veloso) 
para colocar em questão a idéia da normalida-
de, a idéia de que, de perto, você não consegue 
identificar a normalidade. Posteriormente, uma 
associação psiquiátrica e um departamento de 
psiquiatria de São Paulo fizeram um evento cha-
mado De perto ninguém é normal, sugerindo 
que, portanto, todos podem e devem ser medica-
lizados. Que todos precisam de um tratamento. 
Inverteram a concepção crítica de normalidade 
contida na música, que propunha desconstruir o 
conceito de normalidade, para chegar a afirmar 
que, ao contrário, todos devem, e isso é mais 
ou menos o que estamos assistindo nos últimos 
anos, receber uma medicação psiquiátrica. Seria 
redundante dizer que o evento foi patrocinado 
pela indústria farmacêutica?

O Conselho Regional de Psicologia do Rio 
de Janeiro (CRP/RJ, 2007) organizou um Semi-
nário denominado Direitos humanos: o que te-
mos a ver com isso? Um dos temas centrais foi a 
medicalização. Atualmente, estamos assistindo a 
um processo de medicalização bastante violenta 
da infância. O Brasil é um dos países que mais 
medica suas crianças. Insisto em anotar que o 

conceito de medicalização tem uma ambigüida-
de que é importante conhecer. Originalmente a 
idéia de medicalização, seja a partir de uma leitu-
ra focaultiana (FOUCAULT, 1977a; 1977b; 1979) 
e illichiana (ILLICH, 1975), medicalização não é, 
necessariamente, a prescrição de medicamentos. 
Medicalização é tornar médico o que é da ordem 
do político, do social. Por exemplo, uma deter-
minada rebeldia, certa insatisfação de alguém ao 
ser submetido a alguma forma de discriminação 
ou constrangimento são expressas no comporta-
mento e aquilo é considerado, por exemplo, uma 
neurose, um sintoma individual. 

Vivemos hoje um processo muito forte de 
medicalização social. A Indústria Farmacêutica 
passou a perceber que ela pode produzir doenças 
para vender remédios. Marcia Angell (2007), no 
livro A Verdade sobre os Laboratórios Farmacêu-
ticos, demonstra como a indústria produz medi-
camentos e depois produz doenças adequadas 
para utilizar os remédios. Parece ficção, mas não 
é! E demonstra como muitas pesquisas epide-
miológicas são feitas de maneira irresponsável, 
mas proposital. Precisamos questionar mais 
as pesquisas que nos dizem que os transtornos 
mentais aumentam assustadoramente. São estra-
tégias de medicalização! 

Nos jornais de domingo, as perguntas: Você 
se sente perseguido? Você está insatisfeito? É 
infeliz com a vida? Acha que alguém quer te fa-
zer mal? Estamos todos um pouco perseguidos, 
insatisfeitos, infelizes. No Rio de Janeiro uma 
pergunta como “alguém quer te fazer mal?”, se-
ria respondida com um sonoro sim; “alguém te 
persegue?”, sim, persegue; “sente-se infeliz?”, 
me sinto; “cansado demais?”, sim, também. Evi-
dentemente, é uma estratégia de produção e as 
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pessoas buscam os consultórios depois dizendo: 
“Doutor, eu tenho síndrome do pânico!”.

A Cecília Coimbra me falou que agora exis-
te uma nova síndrome: a síndrome do pavio cur-
to. Já ouviram falar? Síndrome do pavio curto! 
Virou doença! Então, esse é o processo de me-
dicalização. O processo de medicalização pode 
dar origem, claro, a uma farmacologização, o 
que também retira a idéia do protagonismo do 
sujeito, das lutas sociais, políticas; despolitiza os 
comportamentos.

Retornando ao conceito de diversidade, 
é importante assinalar que o aparecimento do 
mesmo no campo da saúde mental e da Refor-
ma Psiquiátrica tem sido útil no sentido de apro-
fundar essa discussão. Evidentemente, em certo 
sentido ele é banalizado, ele é apropriado. Uma 
das coisas marcantes do capitalismo é que ele se 
apropria de tudo, mesmo das críticas, e cria mer-
cado para tudo.

 Ricardo Lima, do Ministério da Cultura, 
observa que toda a discriminação com a diver-
sidade sexual foi absorvida em um grande mer-
cado de roupas, de mídia, de variadas formas 
de consumo. O capitalismo engolfa tudo, mas o 
conceito de diversidade, na luta de resistência, 
na luta contra hegemônica, é fundamental para 
nos fazer voltar a entender que existem pessoas 
diversas, culturas diversas, identidades diversas, 
no sentido de que não se pode radicalizar isso na 
idéia contrária ao princípio de perto ninguém é 
normal. 

Ernesto Venturini, ex-coordenador de saúde 
mental de Imola, quando viu esta frase (de perto 
ninguém é normal) nas camisetas, colocou pron-
tamente uma vírgula depois do normal e incluiu: 
“nem anormal”. Assim, ficou de perto ninguém é 

normal, nem anormal, uma vez que o objetivo é 
discutir o conceito de normalidade; e de anor-
malidade, por extensão.

Outro deslocamento importante é com a 
idéia tradicional, muito utilizada, da arte como 
terapia, como restrita à terapia. Nosso propósito 
é construir um novo campo com a noção de arte 
e de cultura como instância estética e cultural, no 
sentido da vida, da produção de sentido. 

Por outro lado e, em conseqüência, está o 
deslocamento em relação à doença e à saúde. Em 
oposição ao conceito clássico de saúde, como 
ausência de doença, a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) propôs outra idealização, tão inefi-
caz quanto a anterior: saúde não como ausência 
de doença, mas como estado de completo bem-
-estar e de perfeito equilíbrio. Rotelli (1990), em 
contrapartida, concebeu a saúde como invenção, 
como produção de vida.

Vocês sabem que eu não sou do governo, 
não exerço nenhum cargo do governo, não estou 
fazendo campanha de governo, mas o ex-Minis-
tro Gilberto Gil, ao adotar essa idéia da conven-
ção da diversidade, fez um trabalho brilhante no 
Ministério da Cultura. Deixou para o Ministro 
Juca Ferreira uma linha brilhante de rompimen-
to com a idéia de que o Ministério da Cultura é 
o local onde os artistas “globais” procuram para 
pegar recursos financeiros para fazer espetáculos 
de grande porte promocional, no Rio de Janei-
ro, em São Paulo, nas grandes cidades e capitais. 
Os Pontos de Cultura possibilitaram a criação de 
inúmeros espaços de produção de cultura liga-
dos à etnia, sexualidade, gênero, quilombolas, 
comunidades indígenas, LGBT, ciganos, pessoas 
com deficiência, loucos, catadores de lixo, popu-
lações de rua, e por aí vai... Essa iniciativa tem 29
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realmente valorizado a diversidade cultural bra-
sileira, dando a essa diversidade a possibilidade 
de se auto-organizar, se preservar, se reconstituir 
e ter visibilidade. 

Na última sessão do Prêmio do Mérito Cul-
tural, que anteriormente só premiava os artistas 
da mídia, foi reconhecida a importância de artis-
tas das mais variadas comunidades, artistas po-
pulares, artistas das artes não-globais, não toma-
dos pelo mercado e que não tinham visibilidade. 
Esse é outro aspecto importante, a idéia de pegar 
a cultura não como um sinônimo de arte no-
bre, mas como expressões da vida, do cotidiano, 
como forma de organização simbólica que as co-
munidades têm. Isso tudo está compondo o pro-
jeto que chamamos de Loucos pela Diversidade. 

Há poucos dias uma orientanda minha foi 
a um CAPS do Rio de Janeiro para solicitar au-
torização para realizar uma pesquisa. Respon-
deram que seria difícil, uma vez que era minha 
orientanda e que eu era “contra os CAPS”. Esse 
estigma eu recebi por ocasião das críticas que 
fiz quando percebi o que eu denominei de cap-
sização da Reforma Psiquiátrica, ou seja, uma 
excessiva priorização dos CAPS em detrimento 
de outras estratégias e dispositivos assistenciais 
e sociais, e uma compreensão de que a Reforma 
Psiquiátrica era apenas uma racionalização do 
modelo assistencial (AMARANTE, 2003). Um 
fato curioso foi a realização do Congresso Na-
cional de CAPS, pelo Ministério da Saúde, numa 
época em que não foi realizada nenhuma Confe-
rência Nacional de Saúde Mental, em que faláva-
mos de redes e de integralidade. E foi realizado 
um macro evento de um tipo de serviço, o CAPS. 
Depois se seguiram outros, como o de CAPS in-
fantil, outro evento de CAPS para álcool e outras 

drogas, outro para residências terapêuticas e ou-
tro para hospícios! 

Falei ainda da banalização (reprodução da 
clínica asilar, psicológica e psiquiátrica centrada 
na doença) e da inampsização (pagamento por 
prestação de procedimento, como no serviço 
privado). Hoje vejo que estes termos “viraram 
moda”, e que as críticas fizeram algum efeito no 
movimento social da Reforma Psiquiátrica e na 
formulação das políticas do Ministério da Saú-
de. Eu não era como não sou contra os CAPS. 
A questão estava na forma como os CAPS tra-
balhavam com essa concepção de saúde que es-
tamos falando, com essa concepção de diversi-
dade, com essa concepção de cultura e produz, 
enquanto um mediador, as atividades nesse sen-
tido, porque ele pode se reduzir ao ambulatório, 
ele pode se reduzir ao serviço não hospitalar, na 
prescrição de remédio, na elaboração de diag-
nóstico etc. 

Por exemplo, a Portaria 336/02 do Ministé-
rio da Saúde, que está em vigor, determina que, 
para a pessoa ser atendida no CAPS, tem que ter 
o diagnóstico, aí já jogou no Código Internacio-
nal de Doenças (CID), já quebrou um pouco da-
quela complexidade sobre o local de acolhimen-
to, de cuidado. A pessoa pode chegar ali dizendo: 
“eu preciso de alguém para conversar”. Mas pri-
meiro precisa ter um diagnóstico! Depois vai ser 
inserida em uma das três categorias: intensivo, 
semi-intensivo, não intensivo. Se for intensivo 
tem que vir todo dia ao CAPS. Existem uns locais 
tão rígidos que o usuário tem que ir todo dia, se 
ele não for “perde o ponto”, porque tem que assi-
nar presença, entrada e saída. É uma distorção!

As pessoas que trabalham nos projetos cul-
turais em serviços de saúde mental nos diziam 
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que os recursos que eles tinham eram recursos 
do CAPS, do hospital, e assim por diante. En-
tão, construir um grupo de teatro, montar uma 
banda, fazer uma exposição de pintura, qualquer 
coisa, dependia de recursos provenientes da Se-
cretaria de Saúde. Dessa forma, caricaturando, 
o diretor do serviço tinha que optar entre com-
prar Haldol ou tintas, pincéis e telas para fazer 
pintura. As pessoas que trabalham em projetos 
culturais nos diziam que eram criticadas: “Poxa! 
Você vai fazer o quê com tinta, se está faltando 
Diazepan?”.

A proposta do projeto Loucos pela Diversi-
dade é iniciar uma política de fomento, patrimô-
nio e difusão a partir do Ministério da Cultura, 
ou seja, com recursos da cultura, porque são 
atividades de cultura. E outro aspecto é que essa 
política possa ter a participação direta dos sujei-
tos envolvidos como protagonistas do processo 
de formulação. 

Cheguei a um ponto crucial, ao qual já fiz 
uma breve referência, a da singularidade das ati-
vidades de cultura produzidas pelos sujeitos que 
vivenciaram ou vivenciam a experiência psiqui-
átrica, o sofrimento psíquico, o estigma, a dis-
criminação, o constrangimento da acusação da 
loucura, produzindo linguagens culturais que fa-
lem dessa experiência, que falem dessa condição, 
que falem das instituições pelas quais passaram 
ou passam. Com isso, contribuindo para dialogar 
com a cultura sobre o papel da psiquiatria, sobre 
a violência na psiquiatria, estigma, discrimina-
ção, sobre a ausência de escuta que as pessoas 
têm, de espaço, de possibilidade etc. É a cultura 
sendo utilizada para a transformação da cultura. 
Essa é uma idéia fundamental, que é a idéia do 
delírio, no imaginário social, produzindo outras 

formas de compreender como se dá o processo 
de segregação, de construção dessa imagem do 
outro como um ser violento, incapaz, irrespon-
sável. 

A oficina do projeto foi realizada na Es-
cola Nacional de Saúde Pública Sergio Arou-
ca (ENSP), da Fundação Oswaldo Cruz (FIO-
CRUZ). Várias pessoas participaram, dentre elas, 
o Renato di Renzo, que concebeu o Projeto TV 
Tam Tam e Rádio Tam Tam e que, ainda hoje, 
mantém um trabalho belíssimo em Santos, não 
só com pessoas com sofrimento psíquico, mas 
também com outras situações de “risco social”. 
Ele participou também de outra oficina que orga-
nizamos muito linda e que me emocionou muito. 
E olha que eu já tenho muitas horas de reuniões, 
assembléias, eventos. Trata-se de uma oficina se-
melhante, de elaboração de política cultural para 
pessoas com deficiência. Reunimos 60 artistas 
brasileiros das várias regiões do Brasil, das várias 
áreas da cultura e da arte, e pessoas com vários 
tipos de deficiência. Para as pessoas interessadas 
em saber mais, há notícias e material disponível 
na página da ENSP (www.ensp.fiocruz.br). 

As oficinas têm como objetivo envolver as 
pessoas que fazem cultura nessa área, que são os 
protagonistas, que são usuários, que são sujeitos 
e que estão, de alguma forma, gerenciando, orga-
nizando uma identidade política, ideológica com 
essa luta, com esse processo. Trouxemos pessoas 
do Brasil inteiro para fazer essa discussão. Par-
ticiparam o Renato di Renzo, que eu já fiz refe-
rência, o cineasta Leopoldo Nunes, que é atual-
mente diretor da TV Brasil, e é um militante do 
movimento antimanicomial. Como cineasta ele 
fez alguns filmes, dentre os quais dois são muito 
interessantes. Um chama-se O Profeta das Cores 31
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e o outro O Profeta das Águas. Os dois são pro-
fetas. Por coincidência, são pessoas que se auto-
denominavam de profetas. Ele conheceu os dois 
e fez os documentários. Participaram a Patrícia 
Dorneles, do Ministério da Cultura, a Noale Toja 
e o Maicon da TV Pinel, o Kiko e o Hamilton As-
sunção de Jesus, do Harmonia Enlouquece, o Zé 
do Poço, o Luizinho Gonzaga, Os Nômades, o 
Teatro do Oprimido, o Grupo Pirei na Cenna, o 
Geo Britto, o Peter Pál Pelbart, a Cristina Lopes, 
o Fred Maia, o Ricardo Lima, o Sérgio Mamberti 
e o Gilberto Gil, dentre muitos outros. Envolve-
mos todas as pessoas que fazem arte nessa área, 
que produzem nessa área, que conhecem as di-
ficuldades e especificidades da área, para trazer 
contribuições e fazer uma oficina com a dinâmi-
ca de um planejamento estratégico. 

Todo mundo falou, todo mundo participou 
e depois fizemos o relatório. O relatório contém 
todas as apresentações, além de um DVD com 
dois documentários: um curtinho e o outro de 
25 minutos, chamados Loucos pela Diversidade, 
produzidos pela TV Pinel, quatro clipes (Har-
monia Enlouquece e Hamilton cantando “Fave-
la Tiradentes”, Cancioneiros do IPUB, cantando 
“Sintomas”, Zé do Poço com “Tem alguma coisa 
querendo sair de dentro de mim” e uma apre-
sentação do Teatro Cênico Cidadãos Cantantes, 
com narração de Sérgio Mamberti) e três faixas 
musicais (Babilak Bah e “Trem Tan Tan” de Belo 
Horizonte, “Mágicos do Som” de Volta Redonda, 
e “Terras do Juquery” de Luizinho Gonzaga de 
Ribeirão Preto). Tem a fala do ex-Ministro Gil-
berto Gil que fez um discurso muito bonito, po-
ético, profundo. Mais uma vez demonstrou que é 
uma pessoa de incomum sensibilidade, que pega 
as coisas de uma maneira profunda e rápida, ca-

paz de afetar a todos nós. O Diretor da ENSP, ao 
apresentar o então Ministro Gilberto Gil, errou 
a pasta e disse: “O Ministro da Saúde, Gilberto 
Gil”. Com tom delicado e no tempo certo, Gil fa-
lou “Saúde da Alma!”.

Tivemos também essa preocupação nas 
outras oficinas: todo o coquetel foi feito com a 
Cooperativa da Praia Vermelha, as pastas foram 
feitas pelo pessoal do CAPS de Irajá, o documen-
tário pela TV Pinel, tudo assim... Dessa forma, 
começamos a valorizar o trabalho das pessoas, a 
compreender o trabalho e dar a possibilidade de 
trabalho. 

Queríamos lançar no II Encontro de Arte 
& Saúde Mental, o edital de Prêmios Loucos pela 
Diversidade. Conversamos com o Walter Melo 
sobre essa idéia. Mas, fazer um edital é muito 
mais complexo do que pensávamos. O Sérgio 
Mamberti conta que fizeram edital para popu-
lações indígenas. Como é que se faz um edital? 
Vocês já leram algum edital do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), ou alguma coisa assim, para saber como 
é? São necessários “editólogos”; especialistas em 
edital. É uma linguagem difícil. São complicadís-
simos, têm muitas exigências. Como o índio vai 
concorrer? Então, eles foram criando critérios de 
premiação, você dá o prêmio, pode ser qualquer 
pessoa, mas para dar o prêmio precisa ter o CPF. 
Decidiram fazer um prêmio que não precisasse 
de CPF. Agora, as pessoas atestam que conhecem 
o fulano. O Mamberti disse que deram o prêmio 
aos índios que são os sem-CPF, ao pessoal do 
MST, que são os sem-terra, deram aos ciganos 
que são os sem-CEP. Enfim, fizemos um edital 
para pessoas que não tinham cidadania, não têm 
direito, não têm um monte de coisas.
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Queríamos fazer um edital de cultura para 
o campo da saúde mental e decidimos chamá-lo 
Austregésilo Carrano. Para quem não o conhece, 
Carrano faleceu em maio de 2008. Nós o convi-
damos para a oficina, mas ele já estava doente. 
Depois, o chamamos para o Fórum Internacio-
nal de Saúde Mental e Direitos Humanos, na 
UERJ, mas ele estava pior e logo depois faleceu. 
Queríamos fazer uma homenagem a ele na aber-
tura, a ele e ao ex-Deputado Paulo Delgado (que 
infelizmente não compareceu!).

Carrano foi internado no hospital psiquiá-
trico ainda jovem e teve uma carreira de vários 
hospitais, onde foi vítima de inúmeras violên-
cias. Sobre essas internações ele escreveu um 
livro e eu o conheci em 1979-80 vendendo seu 
livro de mão em mão. E ele ficou meu amigo 
desde então. Sempre com aquele livrinho na 
mão que ele mesmo editou chamado Canto dos 
Malditos, e depois conseguiu editar pela editora 
da faculdade do Paraná. Pouco tempo depois, a 
Universidade comunicou que o livro não era aca-
dêmico e teria que ser recolhido. Ele foi vítima 
de censura, pois citava o nome do psiquiatra que 
era professor da Universidade, que era proprietá-
rio da clínica. Depois esse livro foi lido pela Laís 
Bodanzky e deu origem ao filme Bicho de Sete 
Cabeças, que todo mundo conhece. E depois, ele 
reeditou o livro, o psiquiatra entrou na justiça no 
Paraná e ganhou; ele mandou recolher o livro, 
o livro foi censurado, e cada vez que o Carrano 
falasse o nome do psiquiatra, seria multado em 
cinco mil reais. Daí inicia-se um novo processo 
de sofrimento, de amargura. Mas como era real-
mente uma pessoa que não fugia da luta, nessa 
época ele ficou em frente ao Fórum de Curitiba, 
amordaçado, acorrentado, fazendo a resistência 

e denunciando. E é uma pessoa simbólica nessa 
área. A sua vida deu origem, primeiro, ao livro, 
uma expressão cultural importante, depois ao 
filme, que é o filme brasileiro mais premiado na-
cional e internacionalmente, e que foi e tem sido 
um instrumento muito importante de denúncia 
do que são os manicômios e sobre o abuso das 
práticas psiquiátricas.

Durante a oficina Loucos pela Diversidade, o 
Fred Maia, do Ministério da Cultura, me trouxe 
um presente enviado pelo Leopoldo Nunes, um 
DVD que o Cine Brasil está fazendo para ser dis-
tribuído e que pode ser acessado pela internet, 
como se pode comprar a um preço simbólico. O 
DVD possui dois filmes: O Profeta das Cores, de 
Leopoldo Nunes, e Bicho de Sete Cabeças, de Laís 
Bodanzky. 

Enfim, desejávamos que o edital tivesse a 
presença de Carrano e, em sua homenagem, 
premiando, fundamentalmente, grupos de artis-
tas de todas as áreas ligadas ao campo da saúde 
mental. É um marco para um novo momento da 
Reforma Psiquiátrica. 
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Ariane P. Ewald2

A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá. 
Mas não pode medir os seus encantos.

Manoel de Barros - Livro sobre o nada

“Cabeceios, cochilos e esquecimentos”. Essas três palavras nasceram 
em mim como uma primeira percepção sobre uma discussão entre Arte e 
Ciência. Explico-me: ao longo dos séculos XIX e XX, a Ciência tem clara-
mente expurgado de si qualquer relação com a Arte. Essa tarefa tem domi-
nado o fazer científico na quase totalidade das Ciências, apesar de algumas 
bravas resistências que têm procurado defender uma relação mais próxima 
e afinada entre elas. Geralmente, as defesas dessas aproximações recebem 
duras críticas reacendendo a dicotomia Ciência e Arte, fato e ficção etc. 
Não pretendo, neste texto, fazer uma discussão sobre se a Ciência é mais 
importante que a Arte ou vice-versa. O que pretendo é indicar um cami-
nho possível de reflexão para a Arte e a Ciência na área da Psicologia, cujos 
fundamentos estão conectados com o mundo da Arte. “Cabeceios, cochilos 
e esquecimentos”, dizem respeito a nós mesmos, profissionais da reflexão 
crítica que temos relegado, ao longo do tempo, a importância da Arte no 
nosso fazer científico.

Nesse sentido, tenho encontrado um espaço diferenciado dentro da 
Fenomenologia, cujos fundamentos apontam para o estabelecimento de 
uma relação inequívoca entre o homem e o mundo. Para discutir algumas 

1 Este texto é uma versão modificada 
da palestra proferida no I Encontro de 
Arte & Saúde Mental, Mesa: Literatura, 
no Teatro Noel Rosa do Centro 
Cultural da UERJ – Rio de Janeiro, 21 e 
22 de setembro de 2006.

2 Professora do Instituto de Psicologia 
e do Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Social/UERJ.

“Cabeceios, cochilos e 
esquecimentos”: possível articulação 
entre subjetividade, arte e psicologia 
social fenomenológica 1
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relações possíveis entre Arte e Ciência, sem nenhuma pretensão de esgo-
tar aqui esse tema, procurarei expor inicialmente algumas reflexões sobre 
esse confronto e indicar, usando as crônicas do século XIX, como a Arte é 
também o espaço no qual se encontram “fatos”, mesmo que carregados de 
conotação imaginária. As relações e “aparições” da Arte se farão ao longo 
do texto com um momento para discutir a relação entre subjetividade e 
crônica, na forma como foram vividas nos meados do século XIX.

Ciência, realidade e ficção: “represálias selvagens”

Alguns autores, especialmente ao longo dos últimos 20 anos, têm reali-
zado uma boa discussão sobre a relação literatura e sociedade3.

Se pudermos fazer uma diferença entre ciência e literatura, creio que 
seria justo corroborar as palavras de Peter Gay na introdução de seu livro 
Represálias Selvagens, quando realiza uma discussão sobre a questão da re-
alidade nos romances de Dickens, Flaubert e Thomas Mann:

Os três escritores que examino neste livro são todos realistas, cada 
um à sua maneira. Seus escritos reverenciam coerentemente o com-
promisso com o mundano. (...) 
Mas (...) [a] vocação cada vez mais prestigiada de romancistas em-
purrou os principais realistas para além do princípio da realidade. 
Eles eram criadores de literatura, e não fotógrafos ou estenógrafos da 
vida comum. Seus valorizados poderes de imaginação os liberavam 
de maneira que eram vedadas aos cientistas da sociedade – soció-
logos, cientistas políticos, antropólogos, historiadores –, para quem 
os fatos e sua interpretação racional continuavam a ser prioridade 
(2010, pp. 12-13).

Ainda de acordo com Peter Gay, a ficção, mesmo sendo “realista”, con-
tinua sendo literatura, e romances, assim como outras formas de arte, são 
produções estéticas. Mas, há mais de um modo de ler um romance, já que 
ele não nasce no vazio, “mas no centro de um conjunto de discursos vivos”, 
indica Todorov (2009, p. 22), pois, “em lugar de excluir as experiências vi-
vidas, a literatura me faz descobrir mundos que se colocam em continui-
dade com essas experiências e me permite melhor compreendê-las” (p. 23). 
Nesse sentido, não se busca, de modo algum, assemelhar fato e ficção, mas 

3Ver T. Todorov, A Literatura em 
Perigo; P. Gay, Represálias Selvagens; W. 

Lepenies, As Três Culturas; J. Clifford, 
A Experiência Etnográfica; H. White, 

Trópicos do Discurso; o trabalho de 
Arnold Hauser, História Social da Arte 

e da Literatura; além do já clássico 
de Antonio Candido, Literatura 
e Sociedade; também o trabalho 

organizado pelos historiadores Sidney 
Chalhoub e Leonardo A. de M. Pereira, 

A História Contada: capítulos de 
história social da literatura no Brasil; e 
para não me estender, o livro de Hans 

U. Gumbrecht, A Modernização dos 
Sentidos. 
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apontar que, para a área das Ciências Humanas e Sociais, ao incorporar-
mos a literatura ao nosso horizonte de significação “científico”, ampliamos 
as possibilidades desse horizonte na compreensão do fenômeno humano. 
Peter Gay dedica-se, em seu livro, ao estudo do romance “como um do-
cumento que abre as portas para sua cultura”, sendo este seu livro, na sua 
própria definição, “um estudo de romances como um tesouro possível (e 
possivelmente traiçoeiro) de conhecimento” (2010, p. 15).

Levando em consideração a dinâmica entre a própria literatura e os ou-
tros campos de saber, como forma de compreender o mundo social no qual 
estamos imersos, creio que é preciso nos perguntar, como o fez Maria Lúcia 
Pallares-Burke (BAUMAN & PALLARES-BURKE, 2004): literatura pode 
ensinar sobre a sociedade e a condição humana? A pergunta foi dirigida a 
Zigmunt Bauman que, com a clareza de quem já tem uma longa trajetória 
intelectual, respondeu que as “narrativas sociológicas”, provenientes dos li-
vros e cursos que realizou durante tantos anos, não são superiores a outras 
narrativas, pois têm sempre de demonstrar e provar seu valor e utilidade 
pela qualidade de seu produto. “Eu, por exemplo,” afirma ele:

(...) me lembro de ganhar de Tolstoi, Balzac, Dickens, Dostoievski, 
Kafka ou Thomas More muito mais insights sobre a substância das 
experiências humanas do que de centenas de relatórios de pesquisa 
sociológica. Acima de tudo, aprendi a não perguntar de onde uma 
determinada idéia vem, mas somente como ela ajuda a iluminar 
as respostas humanas à sua condição – assunto tanto da sociologia 
como das belles-lettres (2004, p. 319).

A noção de objetividade e de precisão4 tem feito a academia afastar-se 
da arte, exatamente por ela ter suas fronteiras mais “elásticas” e noções cuja 
precisão não é possível determinar. Não é possível medir até que ponto 
esse afastamento tem sido benéfico ou não às Ciências Humanas e Sociais, 
mas é possível fazermos inferências naquilo que restou, até o momento, 
desse discurso construído com base na precisão. Como indica Peter Gay, ao 
enaltecer o trabalho de garimpagem e construção histórica do personagem 
feito por Gabriel García Márquez em seu livro O Outono do Patriarca, “ele 
está longe dos puristas cheios de princípios que categoricamente separam a 
ficção do fato, não permitindo nenhuma ponte entre os dois, e recusando-
-se a ver a presença do mundo real na ficção num desafio às evidências 

4Ver a excelente discussão feita por 
Hilton Japiassu no seu livro Ciência 
e Destino Humano.
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mais palpáveis” (GAY, 2010, p. 152). Assim como García Márquez, Mar-
guerite Yourcenar constrói existencialmente Adriano, imperador de Roma. 
Digo existencialmente porque, ao fim do livro, pode-se dizer: - Sim, este 
Adriano realmente existiu, pois o que está demarcado ali são as vivências 
de um homem do século II numa posição social específica. Para entender 
este homem, como ela indica no seu Caderno de Notas ao final do romance, 
é preciso uma dedicação exaustiva, um mergulho na extensão e profundi-
dade da condição humana:

Perseguir, através de milhares de registros, a atualidade dos fatos; ten-
tar restituir a mobilidade, a leveza do ser vivo a essas faces de pedra. 
(...) Trabalhar lendo um texto do século II com olhos, alma e sentidos 
do século II; deixar-se mergulhar nessa água-mãe que são os fatos con-
temporâneos; afastar, se possível, todas as idéias, todos os sentimentos 
acumulados por camadas sucessivas entre essas pessoas e nós. Servir-
-me, entretanto, mas prudentemente, e unicamente a título de estudos 
preparatórios, das possibilidades de aproximação e de reconstituição 
das novas perspectivas elaboradas pouco a pouco por tantos séculos, 
ou dos acontecimentos que nos separam desse texto, desse fato, desse 
homem; utilizá-los de certo modo, como outras tantas balizas no ca-
minho de regresso a um ponto especial do tempo; interditar a si mes-
mo as sombras projetadas; não permitir que o bafo de um hálito se 
espalhe sobre o aço do espelho; aproveitar somente o que há de mais 
duradouro, de mais essencial em nós, nas emoções dos sentidos ou nas 
operações do espírito, como ponto de contacto com aqueles homens 
que, como nós, comeram azeitonas, beberam vinho, bezuntaram os 
dedos com mel, lutaram contra o vento agreste e a chuva que cega, ou 
procuraram no verão a sombra de um plátano, e gozaram, e pensaram, 
e envelheceram, e morreram (1980, pp. 302-303).

Como podemos então pensar esta relação entre o campo científico e 
o literário?

Já explicitei em outro momento (EWALD, 2007) o debate que Roger 
Chartier (2000) faz sobre a relação entre Literatura e História, indicando 
duas maneiras de estabelecer essa relação: a primeira diz respeito à plurali-
dade de operações e atores, negociações ou transações entre a invenção li-
terária e os discursos ou práticas do mundo social, que compõem produção 
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e publicação de textos, tendo como parâmetro uma “aproximação históri-
ca” do texto. Mas é a segunda maneira que nos interessa aqui que, segundo 
Chartier,

(...) descobre em alguns textos literários uma representação aguda e 
original dos próprios mecanismos que regem a produção e transmis-
são do mistério estético. Semelhantes textos que fazem da escritura, 
do livro e da leitura o objeto mesmo da ficção, obrigam os historia-
dores a pensar de outra maneira as categorias mais fundamentais que 
caracterizam a ‘instituição literária’ (2000, p. 197).

Sua ênfase recai, a seguir, sobre a importância do autor – existência de 
uma ausência – que não simplesmente descreve ou representa, mas que vi-
vencia. Aqui se insere a discussão deste texto, que procura articular subjeti-
vidade, literatura e “psicologia social fenomenológica”5, bastante evidenciada 
ao final do texto de Chartier, momento em que frisa que a análise crítica 
torna-se “questão existencial”. Se a própria leitura, como diz Chartier (1994, 
p.16), “não é somente uma operação abstrata de intelecção, ela é também en-
gajamento do corpo, inscrição num espaço, relação consigo e com os outros”, 
a literatura é atravessada pelas questões sociais de cada época e evidencia, 
como afirma Antonio Candido (2000), as diversas dimensões sociais que fa-
zem parte desse mundo social. Creio que a noção de Zeitgeist – espírito do 
tempo, no seu sentido mais amplo6, possa ser tomado aqui como um marco 
de referência para que, a partir dele, possamos pensar esta relação dialética 
entre nós e o mundo no qual vivemos, entre as crônicas, por exemplo, e o 
estilo de vida que se descortina à medida que a idéia de modernidade passa a 
compor o cenário no qual todos nós vivemos. Esse Zeitgeist sobre o qual falo 
aqui, não “flutua” pela sociedade feito uma entidade que invade “mentes e co-
rações”. O Zeitgeist, com o qual dialogamos continuamente, segundo Villegas 
Montiel (1996), situa-se em escritos de autores que exercem o mesmo tipo 
de impacto no estabelecimento de problemas semelhantes e na terminologia 
com as quais se procura resolver esses problemas, e esses autores, sempre é 
bom lembrar, não são exclusivamente “cientistas”. Isso significa dizer que há 
um tecido cultural, uma trama de conceitos que circulam entre nós de várias 
maneiras e que é compartilhada pela sociedade e época da qual falamos.

“Não, a literatura não copia a realidade”, assevera Maria José de Quei-
roz em Refrações do Tempo (1996).

5 Para entender o que chamo de 
“psicologia social fenomenológica”,  
ver Ewald, 2005a; 2006. 

6 Manifestações compartilhadas 
quanto ao estilo, forma de vida, idéias 
e posição espiritual de uma época 
determinada (VILLEGAS MONTIEL, 
1996).
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Como copiá-la se nem realidade é? Pois 
o que se vê resulta de um complicado 
processo de reelaboração em constante 
devenir. E cada um de nós dele partici-
pa juntando à alquimia do momento às 
variantes dos sentidos que olham, vêem, 
palpam, cheiram, ouvem, escutam, de-
gustam, filtram. Que realidade é essa, en-
tão? Múltipla, mutante, submissa ao olhar 
e à sensibilidade de quem passa? Monet, 
melhor do que ninguém soube expressar-
-lhe a incessante transformação nas séries 
das Catedrais e das Ninféias (p. 13).

Penso que dois trabalhos diferentes, mas 
que apontam para a mesma direção, podem 
nortear esta questão: o livro do físico Abraham 
Moles, As Ciências do Impreciso (1995), e o texto 
de Carlo Ginzburg, Sinais: raízes de um paradig-
ma indiciário (2003). Podemos tomar esses dois 
textos como parâmetros para uma discussão 
epistemológica sobre as Ciências Humanas, ao 
mesmo tempo em que podem ser confrontados 
com o modo fenomenológico de olhar a realida-
de social. Em linhas gerais, Moles (1995) afirma 
que há uma dimensão da Ciência que lida com 
fatos precisos para os quais há uma linguagem 
e metodologia elaboradas. Mas há também ou-
tra dimensão, que lida com os fatos imprecisos 
para os quais uma linguagem e uma metodolo-
gia devem, também, ser construídas. A diferen-
ça entre as duas dimensões está exatamente na 
desproporção de poder entre ambas. A primeira, 
as ciências do exato, da precisão, transformaram 
seu conhecimento em critério geral para aquilo 
que chamamos Ciência. É o que Alfred Crosby 
(1999) também explicita em seu livro A Mensu-

ração da Realidade: “submeter os fenômenos da 
vida à aplicação do quadrante e da ‘régua T’” (p. 
18). E isso não é diferente daquilo que em 1883 
Wilhelm Dilthey defendia no seu, hoje clássico, 
Introdução às Ciências do Espírito (1986), no qual 
o fenômeno vida emerge como categoria prin-
cipal e no qual a noção de compreensão ganha 
status. No Ocidente, esse conhecimento ganha 
força e expressão a partir do Renascimento e um 
Zeitgeist sobre a constituição do saber científico 
passa a se consolidar. As universidades passaram 
a ser a principal sede para a criação de conheci-
mento, afirma Immanuel Wallerstein (1998), e a 
partir do século XIX, há uma “disciplinarização 
e profissionalização do conhecimento”. Segundo 
este mesmo autor, entre os séculos XVII e XVIII, 
houve a criação de grandes écoles e ascensão das 
academias reais já que as ciências naturais se-
guiam seu próprio curso, pois conseguiram de-
senvolver uma “capacidade de solicitar apoio so-
cial e político com base em sua promessa de pro-
duzir resultados práticos de utilidade imediata” 
(p. 10). Talvez, continua ele, porque os cientistas 
naturais não tinham necessidade das universida-
des para realizar seu trabalho.

Saíram-se melhor os que não eram cientis-
tas naturais (...). Eles atraíram aos filósofos 
naturais para as nascentes estruturas uni-
versitárias para beneficiar-se do perfil posi-
tivo que estas possuíam, porém o resultado 
foi que desde então as universidades passa-
ram a ser a sede principal da contínua ten-
são entre as artes ou humanidades e as ci-
ências, que agora se definiam como modos 
de conhecimento muito diferentes, e para 
alguns, antagônicos (p. 10, tradução livre).
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Apesar de ainda, no final do século XVIII, 
“não ser possível uma separação nítida entre o 
modo de produção da obra literária e o da obra 
científica”, como indica Wolf Lepenies (1996, p. 
12), o conhecimento se institucionaliza e se es-
pelha numa forma quase que exclusiva de cons-
tituição positivada, uma retomada dos parâme-
tros “pantométricos” do Renascimento. Nesse 
sentido, Moles (1995) expõe que todo conheci-
mento científico passa a ter como ponto de par-
tida o seguinte axioma: “a medida é boa e a pre-
cisão é melhor” (p. 23). A questão que se coloca, 
neste ponto, é que este mundo da pretensa pre-
visibilidade e mensuração, este mundo da física, 
não é o único mundo que ocupa o nosso espíri-
to. Ou seja, “ao lado das ciências exatas (?) (sic),” 
afirma ele, “há ciências do inexato, do impreciso, 
do fluido, das correlações fracas que aproximam, 
mais do que as ciências da natureza, o conheci-
mento do real, tal como nós temos de nos con-
frontar com ele” (p. 18). O tecido da vida real 
não é preciso, ele é constituído de impressões 
vagas e incertas. Raciocinamos a partir de ta-
xas ínfimas de conhecimentos e nossas decisões, 
tomadas cotidianamente, são embasadas nesses 
raciocínios, que falam mais sobre um campo de 
possibilidades, de aberturas diante do mundo 
vivido, do que “sobre o tratamento correto de 
resultados de amostragens obtidas por processos 
convencionais segundo hipóteses limitativas de-
mais” (p. 26). 

Ao buscar definir “complexidade”, Pedro 
Demo (2002) enuncia que uma das suas carac-
terísticas é a intensidade, “porque o mundo da 
complexidade é o da incerteza, mas é capaz de 
vislumbrar horizontes da intensidade para além 
da simples extensão” (p. 27 – grifo meu). As ciên-

cias humanas são complexas, pois navegam num 
mar dinâmico, em processo contínuo de “vir-a-
-ser”, é devir, reconstrutiva, marcada, como diria 
Prigogine, pela “flecha do tempo” (DEMO, 2002, 
p. 21). Essa trama se caracteriza também pela 
irreversibilidade, porque nada se repete. Dessa 
forma,

(...) os procedimentos metodológicos 
usuais apreciam mais os universais e as 
formalizações matematizáveis, porque 
poderiam pretensamente ser as mesmas 
para todos e para todo o sempre. Na prá-
tica, estão mais interessados na validade 
do que na verdade de seus processos e 
produtos. Preferem colonizar a argu-
mentar (DEMO, 2002, p. 25 – grifo meu). 

O carro chefe das ciências do preciso é a 
mensuração, e medir é obrigar uma realidade 
fugidia a ficar imóvel. 

O texto de Carlo Ginzburg (2003) faz um 
caminho diferente, mas não menos instigante. 
Ele aponta que as Ciências Humanas foram pos-
tas num desagradável dilema a partir de Galileu: 
“(...) ou assumir um estatuto científico frágil para 
chegar a resultados relevantes, ou assumir um es-
tatuto científico forte para chegar a resultados de 
pouca relevância” (p. 178). Nesse caso, o indica, 
e como elas permaneceram “solidamente ancora-
das no qualitativo” (p. 165) o “rigor flexível (...) do 
paradigma indiciário mostra-se ineliminável” (p. 
179). Um paradigma cujo fundamento está assen-
tado nos pormenores em relação ao seu conjunto, 
nos resíduos, nos dados marginais, mas que estão 
em total relação com uma totalidade. Da mesma 
forma como se insiste na Fenomenologia, 41
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(...) as partes são somente compreendi-
das contra o fundo dos todos apropria-
dos, que multiplicidades de aparências 
aportam identidades, e que ausências não 
fazem sentido exceto como (sic) jogadas 
contra as presenças que podem ser alcan-
çadas por meio delas. A fenomenologia 
insiste que a identidade e a inteligibilida-
de estão disponíveis nas coisas, e que nós 
mesmos somos definidos como aqueles 
para os quais estas identidades e inteli-
gibilidades são dadas (SOKOLOVSKI, 
2004, p. 12).

O ponto essencial do paradigma indiciário, 
portanto, da mesma forma que a Fenomenolo-
gia, indica que a relação entre o particular e o 
geral deve ser mantida e que 

(...) a existência de uma profunda cone-
xão que explica os fenômenos superficiais 
é reforçada no próprio momento em que 
se afirma que um conhecimento direto de 
tal conexão não é possível. Se a realidade 
é opaca, existem zonas privilegiadas – si-
nais, indícios – que permitem decifrá-la 
(GINZBURG, 2003, p. 177).

É possível também afirmar, como o fez Marc 
Bloch (2001), que “toda ciência tomada isola-
damente, não significa senão um fragmento do 
universal movimento rumo ao conhecimento” 
(p. 50) e que “as investigações históricas [bem 
como as psicológicas] não sofrem de autarquia. 
Isolado, nenhum deles [especialistas] jamais 
compreenderá nada senão pela metade, mesmo 
em seu próprio campo de estudo” (p. 68).

Vivemos, portanto, nas Ciências Humanas 
e Sociais, na Psicologia em particular, em meio 
a fenômenos vagos, pouco delineados e de difícil 
precisão. Viver implica num confronto contínuo 
com coisas vagas, imprecisas, com pormenores 
negligenciáveis, mas nem por isso elimináveis. As 
“crônicas folhetinescas” se inserem neste contex-
to, como fragmentos da vida no século XIX, como 
sinais – na trilha do paradigma indiciário – pú-
blicos e visíveis do projeto da modernidade que 
se expande ao mesmo tempo em que se tornam 
meio de divulgação eficaz do “espírito do tempo” 
do século XIX. A vida, exposta nas “crônicas fo-
lhetinescas”, proporciona uma noção do impacto 
da modernidade sobre os cariocas nesse período.

Como psicóloga, interessada na dinâmica 
humana contemporânea, como já demarquei 
tantas vezes, penso que não há como compreen-
der nossa modernidade sem rastrear as pegadas 
de sua construção. É preciso perceber o movi-
mento dialético de superação e mudança desses 
momentos, aquilo que se reteve e o que ficou 
para trás, na memória dos que sobreviveram e 
nos diversos registros do que se pensou fazer ou 
mesmo se realizou configurados em documen-
tos, livros, revistas, jornais, almanaques, propa-
gandas, artes e ciências, tecnologias que produ-
ziu, ou que decidiu “esquecer”. 

É assim que constituímos o passado que 
desejamos recordar e onde as coisas ganham a 
espessura que passamos a lhes atribuir transfor-
mando e assimilando o heterogêneo, permitin-
do-nos cicatrizar nossas feridas, reparar nossas 
perdas, reconstituir forças partidas e inventar, a 
partir daí, futuros possíveis. Lidar com o passado 
é mexer com fragmentos, com pedaços esparsos 
de memória circunstanciada nos quais a huma-
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nidade deixou impressas as marcas do que foi feito. Ao nos deslocarmos em 
direção ao passado, espontaneamente ou por uma “provocação” externa, 
nos conduzimos a um lugar idiossincraticamente construído dentro de nós 
mesmos a partir da situação histórica que o presente determina. A signifi-
cação que constituímos é resultado de interação social, que conecta homem 
e mundo no processo de construção de sentidos. 

Nesta relação entre arte e ciência, é particularmente interessante olhar 
uma das gravuras de Pieter Bruegel, O Velho (1525/30-1569), que represen-
ta o espírito do seu tempo: A Temperança, realizada em 1560. 

A gravura exalta tudo o que é quantificável, exalta o novo e os instrumen-
tos para a quantificação. “É uma espécie de pot-pourri do que mexia com a 
atenção dos europeus ocidentais urbanos por volta de 1560”, afirma Crosby, 
“daquilo que poderíamos chamar de sonho do Renascimento ocidental” (1999, 
p. 23). Em cada pedaço do desenho, há uma representação do avanço tecnoló-
gico alcançado, mas fundamentalmente, há uma representação da busca contí-
nua do homem em direção ao conhecimento que tudo mede e quantifica. Tudo 
enaltece o novo e Bruegel, como indica muito acertadamente Crosby, “presu-
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mia que seus contemporâneos e seus fregueses em potencial se orgulhassem 
de sua capacidade de medir, de obrigar uma realidade fugidia a ficar imóvel 
e se submeter à aplicação do quadrante e da régua T” (1999, p.18 – grifo meu).

O mesmo acontece com o exemplo da imagem a seguir, um quadro 
de Hans Holbein, O Jovem (1497-1543), conhecido pelo aspecto objetivo 
e impessoal de suas obras, intitulada Os Embaixadores, obra realizada em 
1533. O que o pintor expressa aqui é o Zeitgeist da sua época, que confere 
importância extrema ao “maquinário” do período. A necessidade de de-
-monstrar7 os artefatos da modernidade que se inicia e que é, ao mesmo 
tempo, uma forma de mostrar poder e conhecimento sobre o mundo. A 
quantidade de objetos que estão representados demarca, claramente, a po-
sição social que estes dois homens ocupam na sociedade naquele momento.

No primeiro detalhe, à direita, vemos uma série de instrumentos astronô-
micos e marítimos, estes últimos em referência às grandes descobertas feitas 
pelos navegadores. Participam também da cena, um livro de aritmética, alguns 
instrumentos musicais, como o alaúde, além de dois globos terrestres, entre 
outros pequenos objetos capazes de nos fazer envolver com a cena retratada. 
Ao mesmo tempo, entre os dois embaixadores e no pé do retrato, uma figura 
estranha aparece. Ela retrata o poder dos procedimentos técnicos alcançados 
pela perspectiva que, até antes do Renascimento, não se conhecia daquela ma-
neira. A forma estranha só pode ser visualizada com o movimento físico do 

7 De montra significa vitrine e que se 
liga a exposição, de expor algo para ser 

visto/admirado/apreciado.
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espectador em relação ao quadro, prestando atenção ao achatamento da forma, 
que se torna, à medida que nos movemos, uma caveira.

A história da arte está povoada destes exemplos, em que vemos retrata-
da a vida social em seus vários aspectos. A história indica, segundo Crosby 
(1999), que os ciclos de avanço e retrocesso – no caso, a combinação da ma-
temática abstrata com a mensuração prática –, seguidos pelos “cabeceios, 
cochilos e esquecimentos”, são a norma da história humana. A singular rea-
lização intelectual do Ocidente consistiu em unir a matemática e a mensura-
ção e em impor-lhes a tarefa de dar sentido a uma realidade sensorialmente 
perceptível, a qual os ocidentais, numa desabalada demonstração de fé, pre-
sumiram ser temporal e espacialmente uniforme e, portanto, passível de tal 
exame. “Por que terá o Ocidente conseguido levar a bom termo o que não 
passou de um casamento forçado?” (CROSBY, 1999, p. 29). 

A possibilidade da quantificação da realidade fez com que se racio-
cinasse em termos de um tempo e espaço quantificados, e uma “disposi-
ção mental” para a modernidade, na expressão de Hans Ulrich Gumbrecht 
(1998, p. 82), já era perceptível. A obsessão pela inovação e pela quantifica-
ção está então instalada no nosso mundo social.

Vivemos em meio a fenômenos vagos, pouco delineados e de difícil 
precisão. Viver, portanto, é se confrontar com coisas vagas, imprecisas. Não 
é o “mundo científico”, aquele da precisão, que se oferece a nós na nossa 
vida cotidiana. Não é o mundo em que uma equação tem a possibilidade de 
me auxiliar diante de um diagnóstico de doença mortal. O que posso con-
trapor à afirmativa do médico de que há muito pouco a ser feito? De que 
forma todo o arsenal tecnológico desenvolvido pela ciência pode me ajudar 
com este diagnóstico pelo tempo que me resta? 

É exatamente com esta visada de apreensão do impreciso, do fugidio, 
do transitório, que se pode agora colocar em cena as “crônicas folhetinescas”. 

Crônicas folhetinescas e psicologia social fenomenológica

Creio que, inicialmente, seja necessário apresentar o que tomo aqui 
como fenomenologia, o lugar de onde falo e minha perspectiva, para então 
fazer alguns balizamentos sobre o que chamei de “crônica folhetinesca”8 e 
sua relação com a cidade do Rio de Janeiro do meado do século XIX. Evoco, 
então, uma definição que Lévinas explicita ao falar da Fenomenologia, defi-
nição esta que norteia meu fazer fenomenológico, como explicitarei a seguir.

8 Este termo foi estabelecido 
inicialmente em minha tese de 
doutorado (EWALD, 2000) para 
designar os textos publicados em 
jornais e revistas nos meados do século 
XIX que passaram a ser conhecidos 
tanto por crônicas como por folhetins, 
diferenciando-os da crônica do fim do 
século XIX e início do século XX e, ao 
mesmo tempo, dos folhetins romances, 
também publicados nos rodapés dos 
jornais. Ver também desenvolvimentos 
posteriores em Ewald 2005, 2006.
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A fenomenologia une filósofos, sem que 
isso se processe da forma como o kantis-
mo unia os kantianos ou os espinosismo 
os espinosistas. Os fenomenólogos não 
se ligam a teses formalmente enunciadas 
por Husserl, não se consagram exclusi-
vamente à exegese ou à história dos seus 
escritos. Há certa forma de proceder que 
os aproxima. Mais do que aderir a certo 
número de proposições fixas, eles con-
cordam em abordar as questões de certa 
forma (LÉVINAS, 1997, p. 135).

Como em vários campos do saber, há sem-
pre questionamentos quando tentamos indicar 
o caminho por nós percorrido ao elaborarmos 
um conhecimento sobre o mundo. O campo de 
estudos da fenomenologia sempre me pareceu 
o caminho mais acertado quando iniciei meus 
questionamentos sobre a realidade social que 
procurava estudar. Como psicóloga preocupada 
inicialmente em compreender as relações entre o 
campo social e o da subjetividade, percebi que o 
existencialismo sartriano seria um percurso fru-
tífero para este tipo de pesquisa. Com o passar 
do tempo, novas leituras e interlocuções se fize-
ram presentes e necessárias para poder compre-
ender melhor o campo no qual mergulhava. Foi, 
desta forma, que empreendi um estudo sobre a 
inserção e divulgação do conceito de moderni-
dade no Rio de Janeiro nos meados do século 
XIX, acreditando que o passado são fragmen-
tos (EWALD, 2000; 2005) que se apresentam na 
experiência humana, e esta experiência estava 
disponível em crônicas publicadas nos jornais e 
revistas do Segundo Reinado. Pensar o passado 
como fragmento, foi uma conseqüência do meu 

pensar fenomenológico sobre a realidade, já que 
um dos temas caros e, certamente, unânime nes-
te campo, é o do entrelaçamento entre o homem 
e o mundo, entre “pedaços” e “momentos”, como 
fala Sokolovski (2004), e que entre eles não há 
separação possível, pois um é correlato do outro. 
Dessa forma, as crônicas do século XIX expri-
mem um “momento” da inserção e divulgação 
do conceito de modernidade entre nós brasilei-
ros, ao mesmo tempo em que exprime uma dinâ-
mica social da cidade, uma sociabilidade carioca 
do Segundo Reinado. 

Falar do passado é, pois, partir de fragmen-
tos, de “pedaços”, de “momentos” esparsos de 
memória circunstanciada, memória individual e 
social. Profissionais de diversas áreas se mobili-
zam em torno do desvelamento do passado, uns 
na tentativa de descobrir o sentido do que a hu-
manidade produziu – através do que ela deixou 
como registro de sua passagem –, outros, na bus-
ca da constituição do percurso de um único ser 
humano que dele rastreiam as pegadas através da 
fala de si próprio. Naquele que diz e no que silen-
cia, há, em cada um, um passado a ser desvelado 
que pode ser a chave para se compreender o que 
se construiu como sentido de si mesmo.

O que são essas crônicas provenientes do sé-
culo XIX?

Responderei essa pergunta, utilizando par-
tes de trabalhos já publicados anteriormente.

Para Machado de Assis, as crônicas possu-
íam tal importância que permaneceriam como 
documentos para o estudo de uma época. Afir-
mativa que ele registra numa de suas “Balas de 
Estalo”, crônicas originalmente publicadas na 
Gazeta de Notícias entre 1883 e 1886. 
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Diz-me alguma coisa, que os livros e fo-
lhetos desta espécie hão de ser lidos com 
grande avidez, lá pelos idos de 1980, e 
ainda mais tarde, se Deus lhes der vida e 
saúde. A história estuda-se em documen-
tos assim, não preparados, mas ingênuos 
e sinceros; é deles que se pode sacar a 
vida e a fisionomia de um tempo (MA-
CHADO DE ASSIS, Balas de Estalo, 22 de 
março de 1886).

Como “balas” de artilharia, as crônicas de-
veriam informar os leitores, por em cena os 
acontecimentos da semana, criar polêmicas e al-
çar vôo imaginativo quando fosse preciso (PAS-
SOS, 1998). Seu objetivo inicial era transformar a 
semana numa narrativa histórico-literária-opi-
nativa, relatando os principais acontecimentos 
da cidade, quer da vida política, artística, social, 
literária ou mesmo econômica. 

Da mesma forma, vemos neste trecho de 
José de Alencar, publicado no “Folhetins” do 
Diário do Rio de Janeiro, de 15 de novembro de 
1855, o retrato do que é a crônica folhetinesca, 
sua essência, seu caráter, que foi assim represen-
tado na publicação original, imitando a folha 
de rosto de um livro e, ao mesmo tempo, num 
modo inventivo e inusitado, explicando o que é 
isto que chamamos de crônica folhetinesca.

Sua essência está exatamente na sua efemeri-
dade, em ser circunstancial e, ao mesmo tempo, 
em demarcar com sua narrativa, fragmentos da 
realidade social que está a sua volta. Assim, a crô-
nica do século XIX, que chamei de crônica folhe-
tinesca, demarca seu espaço físico no jornal, seu 
estilo, imortaliza o autor e a vida social do século 
XIX. Ela revela, no seu jeito coloquial e faceiro de 

livro da semana
ou

história circunstanciada do que se passou
de mais importante

nesta
cidade do rio de janeiro

desde
o dia 11 do corrente mês, em que subiu aos

ares com geral admiração,
o balão aerostático
até o dia de hoje 18

compreendendo
todos os acontecimentos mais notáveis

da semana, não só a respeito de
teatros e divertimentos,

como em relação à po-
lítica, às artes

e ciências
obra curiosíssima

em todos os sentidos
Escrita

no ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo
de 1855

Por
uma testemunha ocular

rio de janeiro
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expor o cotidiano, os modos de agir e pensar de uma época. Através delas, 
podemos também rastrear os passos de construção da nossa modernidade, 
que se revela pela introdução de hábitos de viver e de pensar a realidade, de 
estabelecer laços afetivos e sociais, desvelando as expressões de nossa subje-
tividade social da qual, atualmente, somos herdeiros e eternos atualizadores.

A crônica tornou-se um estilo tão profundamente arraigado ao nosso 
país, que levou Afrânio Coutinho a afirmar que “se algo existe em nossa 
literatura que pode ser tomado como exemplo frisante da nossa diferencia-
ção literária e lingüística, é a crônica” (1966, p. 304). 

Mas de onde vem à crônica? Qual sua origem?9

Duas possibilidades, não necessariamente excludentes, são levantadas 
pela literatura. Uma delas indica sua semelhança com o ensaio, através do 
que Afrânio Coutinho (1966) chama de “gênero ensaístico”, caracterizado 
por uma explanação direta dos pontos de vista do autor dirigindo-se dire-
tamente ao leitor. Para compreender esta característica, afirma ele, deve-
-se distinguir o chamado ensaio formal que se tornou sinônimo de estudo, 
do ensaio coloquial e familiar, “em que são exímios os ingleses” (p. 305). 
O ensaio já era um velho conhecido dos jornais ingleses10, desde o século 
XVII pela pena de Daniel Defoe (1660-1731)11 no jornal por ele dirigido, 
The Review (1704-1713). Mas o estilo se consagrou, realmente, no jornal 
The Tatler (1709-1711), no início do século XVIII, fundado por Sir Richard 
Steele (1672-1729)12. Ele abordava os temas da moralidade com extrema 
engenhosidade tendo como ponto de partida cenas ou pessoas – os tipos 
londrinos – e uma observação aguda dos momentos passageiros do viver 
na cidade (ROSS, 1979)13  .

A outra possibilidade nos leva novamente aos ingleses, mas agora ao 
chamado sketch, definido como “aquele comentário-meditação-notícia de 
fatos contemporâneos” (PICCHIO, 1997, p. 543). Assim se caracteriza, por 
exemplo, o trabalho Retratos Londrinos de Charles Dickens (2003), origi-
nalmente publicados para os jornais Evening Chronicle e Morning Chroni-
cle, a partir de 1827. O sketch é, portanto, uma bela simbiose entre crônica 
jornalística e ficção, como afirma Marcelo Rollemberg (2003), e nele estão 
contidas as características do que chamamos de crônica moderna, que usa 
exatamente a ficção para retratar quadros cujo ponto de origem está ligado 
a um fato da realidade. Como Rollemberg afirma, não é apenas uma narra-
ção de cena ou de um personagem, é uma “viagem” numa “pintura verbal” 
que vai além do fato, além do próprio acontecimento, criando situações 

9 Grandes expoentes da literatura 
nacional já se dedicaram à ela como, 

por exemplo, José de Alencar, Machado 
de Assis, Francisco Otaviano de 

Almeida Rosa, França Júnior, Coelho 
Neto, Paulo Barreto (João do Rio), 

Carlos Drummond de Andrade, 
Fernando Sabino, Rubem Braga.

10 As informações sobre os ensaístas 
ingleses são provenientes do 

Diccionario de Literatura Penguin/
Alianza (1979).  

11 Autor de romances famosos como 
Robinson Crusoé (1719) e Um Diário 

do Ano da Peste (1722).

12 Dramaturgo e ensaísta irlandês, 
considerado um dos escritores que 

definiu o ensaio.

13 Outros ensaístas, ingleses e 
irlandeses, também deixaram sua 

marca na história do jornalismo. Entre 
eles Leigh (James Henry) Hunt (1784-
1859), Oliver Goldsmith (1730-1774) 

e William Hazlitt (1778-1830), que 
acabaram por fixar o ensaio como um 

gênero de impressões pessoais.
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que, se não ocorreram de fato, bem poderiam ter sucedido da forma como 
[Dickens] as apresenta. 

Esses escritores lançaram as raízes de um novo jornalismo, que passou 
a incorporar nos periódicos uma nova maneira de falar sobre o mundo, 
sobre os costumes, sobre a vida. É também uma linguagem que nos per-
mite, tanto leitores como pesquisadores, adentrarmos numa cotidianidade 
que não é a nossa, viajarmos a um passado que nos parece longe e perdido 
em algum momento do tempo e, aparentemente, inacessível. Como afir-
ma Ecléa Bosi (2003), psicóloga social, a História que estudamos aborda 
o passado como uma sucessão unilinear de fatos, afastando os aspectos do 
cotidiano como se eles fossem de menor importância. Na realidade, são 
exatamente estes “microcomportamentos”, como ela chama, que são funda-
mentais para a Psicologia Social, e eles aparecem registrados nas crônicas, 
expressando valores e comportamentos da época. 

Um dos primeiros escritores a investir na área de variedades e ame-
nidades, foi Francisco de Paula Brito, um dos mais importantes tipógrafos 
do Rio de Janeiro do século XIX e iniciador de Machado de Assis às artes 
gráficas. Num dos seus mais famosos jornais, A Mulher do Simplício ou a 
Fluminense Exaltada, sempre com ironia, ele já fornece fragmentos da vida 
social e valores do carioca. 

O que é moda na Europa torna-se, para ele, objeto de sátira e crítica 
social, como este seu texto sobre uma nova moda de penteado que veio da 
França: uma repartição feita no alto da cabeça por corte de navalha cujo 
nome faz recordar os ideais revolucionários – “estrada da liberdade”.

Agora, da moda,
Segundo a remeça,
Abrem, co’a navalha,
Brexa, na cabeça!
 A Brexa senhoras,
De que agora trato,
He hum, na cabeça,
Caminho de rato;
 Rua dos Piolhos
Também he chamada;
 E da liberdade
Dizem ser a estrada.

 Risadas. Leitores,
Hide já soltando;
Pois eu escrevendo
Também stou gostando.

Francisco de Paula Brito
A Mulher do Simplício 
ou A Fluminense Exaltada

12 de Dezembro de 1835 49
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Assim, com suas origens enraizadas no en-
saio e no sketch, fundada sob o circunstancial, 
o efêmero, o cotidiano, o texto que chamo de 
crônica folhetinesca (EWALD, 2000; 2005; 2006), 
surgiu nos nossos jornais em meados do século 
XIX. Atribui-se a Francisco Otaviano de Almei-
da Rosa a paternidade a tais textos nos rodapés 
dos jornais, publicados entre 1852 e 1854 no 
Jornal do Commercio. Verdadeiramente, foi ele 
o primeiro a publicar textos do gênero crônica 
folhetinesca nos rodapés dos jornais, mas foi 
José Maria da Silva Paranhos, o visconde do Rio 
Branco, o primeiro a produzir e publicar textos 
neste estilo nas colunas do Jornal do Commercio, 
seção “Comunicados”, entre 1850 e 1851.

Os cronistas são os “arautos do útil e do fú-
til”, somam o sério com o frívolo e são capazes 
de casarem num mesmo texto coisas tão díspa-
res como o discurso de um deputado e a última 
apresentação da cantora lírica Casaloni no Te-
atro São Pedro de Alcântara. Como um colibri, 
bate asas – e pernas – pela cidade, com olhos e 
ouvidos atentos, captando tudo o que possa se 
tornar parte da sua crônica. 

A crônica é, na nossa literatura, afirma Cou-
tinho (1966), algo que pode ser tomado como 
nossa diferenciação literária. É fruto do nosso 
jeito “brasileiro de ser”, melhor dizendo, do jeito 
“carioca de ser”, pois o Rio de Janeiro, nos oito-
centos, exercia a função de centro emanador de 
idéias. Foi aqui, afirma Resende (1995), que essa 
modalidade de literatura urbana nasceu, cresceu 
e se fixou. A criação de uma intimidade com o 
público leitor é uma das características da crôni-
ca e ela é dada pela forma coloquial com que o 
cronista se expressa.

Há também, aponta Portella (1978) – apesar 
de, em seu texto estar se referindo à crônica do 
século XX –, uma relação estreita, um apego do 
cronista-folhetinista pela cidade cujos registros 
dos acontecimentos contam uma história, his-
tória que transforma a cidade em letra: “cidade 
feita letra” (p. 85).“O folhetinista é a fusão admi-
rável do útil e do fútil,” define Machado de Assis 
em 1859, “o parto curioso e singular do sério, 
consorciado com o frívolo. Estes dois elementos, 
arredados como polos, heterogêneos como água 
e fogo, casam-se perfeitamente na organização 
[deste] novo animal” (1859). Ainda, segundo 
Machado de Assis, 

O folhetinista, na sociedade, occupa o lo-
gar do colibri na esphera vegetal; salta, es-
voaça, brinca, tremula, paira e espaneja-se 
sobre todos os caules succulentos, sobre 
todas as seivas vigorosas. Todo o mundo 
lhe pertence; até mesmo a política.
Todos o amam, todos o admiram, por que 
todos têm interesse de estar de bem com 
esse arauto amável (...).
Entretanto, apesar d’essa attenção publi-
ca, apesar de todas as vantagens de sua 
posição, nem todos os dias são tecidos de 
ouro para os folhetinistas. Há-os negros, 
com fios de bronze; á testa d’elles está o 
dia... adivinhem? O dia de escrever! (MA-
CHADO DE ASSIS, O Espelho, 11 de se-
tembro de 1859).

Para o cronista da Revista Popular, a crôni-
ca é uma necessidade que deve espalhar-se por 
toda a sociedade. Ela é a evidência da vida social 
carioca e nela vêem-se os seus principais perso-
nagens, como na citação abaixo:
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(...) Fallaremos de theatros, de musica, de modas, de litteratura; repe-
tiremos a conversa dos salões, a anecdota colhida entre duas mesuras 
dos Lanceiros, a novidade surpreendida nos bastidores, a biographia 
de um artista, a historia de um livro, os amores e sonhos de um poeta, 
os escrupulos de um deputado novato; analysaremos juntos a come-
dia nova, a artista que estrea, a mulher sob o peso do seu balão, o ho-
mem atravez do seu plaid, o acontecimento do dia, o baile da noite, o 
segredo murmurado ao ouvido, o boato que corre pelas ruas, a notí-
cia curiosa que nos manda a Europa; applaudiremos toda a conquista 
da civilização e da liberdade, o talento que desperta, o merito que se 
oculta; em uma palavra, ou melhor, em muitas palavras, percorrere-
mos incansáveis este infinito domínio, que se estende do salão á rua, 
da natureza á sociedade, do céo á terra, do coração aos lábios, da ver-
dade ao absurdo, do costume á moda, do sublime ao ridículo, da luz 
ás trevas, para darmos aos leitores um ligeiro esboço das necessida-
des, das aspirações, dos sentimentos, das idéias, dos usos, da vida do 
Rio de Janeiro; como o perfumeiro, de todas essas flôres colhidas nos 
campos da sociedade fluminense procuraremos extrahir – o espírito 
da quinzena! (Carlos, Revista Popular, 1859).

Ao buscarem a simpatia e cumplicidade com seus leitores, os cronis-
tas-folhetinistas procuram uma forma de envolvê-los no texto, geralmente 
fazendo uso de uma brincadeira leve sobre um dos acontecimentos da se-
mana. As chuvas torrenciais e extremamente freqüentes que assolam o Rio 
de Janeiro no século XIX tornam-se um bom pretexto para fazer rir o leitor 
como também criar laços de cumplicidade. A noção de tempo e a nova 
relação como o dinheiro, já está circulando pelas ruas da cidade. As idéias 
centrais da modernidade atingem os cariocas e estão sendo amplamente 
divulgadas pelos cronistas desde os anos de 1850. Como se pode ver no 
trecho abaixo de Machado de Assis de 26 de setembro de 1864 – o avanço 
das máquinas na vida cotidiana.

D’aqui em deante todas as famílias serão obrigadas a ter uma ma-
china de fazer café e uma machina de fazer musica14  – para digerir o 
jantar.
Além da vantagem de vulgarizar a arte, o novo systema é útil pela eco-
nomia de tempo. Tempo é dinheiro. Achar um systema que habili-
te a gente a compôr uma symphonia em quanto fuma um cigarro de 

14 Máquina inventada pelos Srs. Rahn 
e Carlos Hermann como ele mesmo 
informa.
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Sorocaba, é realmente a pedra philosophal 
(MACHADO DE ASSIS, “Ao Acaso. Chro-
nicas da Semana”, Diário do Rio de Janeiro, 
26 de setembro de 1864 – Grifo meu).

Brincar com coisas sérias era uma das for-
mas típicas da escrita desse gênero literário. 
Usando a desgraça da chuva que inundou a ci-
dade na semana de 29 de dezembro de 1850, o 
visconde do Rio Branco aparece com o seguinte 
comentário: 

O furacão desencabrestou-se do sudoes-
te pelas três horas da tarde, dando ber-
ros tão atroadores, e com tal violência 
impelindo a chuva que ao mesmo tempo 
se desencadeara, que a boa da velha em 
menos de quinze minutos tinha passado 
30 rosários, e engrolado uma meia dúzia 
de vezes o magnificat (PARANHOS, “Ao 
Amigo Ausente”, Jornal do Commercio, 29 
de dezembro de 1850).

Esse jeito às vezes moleque e matreiro de 
escrever vai criando laços que, cada vez mais, 
caracterizam o texto como uma conversa infor-
mal, tornando-se pedra de toque desse estilo. Em 
maio de 1855, por exemplo, José de Alencar esta-
va indisposto e não era por falta de assunto, pois 
em maio começam os preparativos para a estação 
dos bailes depois do marasmo de sempre do ve-
rão carioca. “Estou com bem pouca disposição 
para escrever”, afirma ele, então “Conversemos” 
(ALENCAR, “Ao Correr da Pena”, Correio Mer-
cantil, 13 de maio de 1855).

Como a proposta inicial desse tipo de tex-
to é repassar a semana em revista sem a obriga-
toriedade cronológica, seu autor se depara em 

certos períodos com uma escassez fenomenal de 
assuntos. “E quando a semana não apresenta fa-
tos substanciais para que ele possa exercer a sua 
‘tarefa laboriosa’”, como ele mesmo diz, trata de 
encher as tiras de papel com o que se apresenta à 
sua imaginação:

Passa a segunda-feira, vem a têrça, e de-
pois a Quarta, chega a Quinta, e logo no 
dia seguinte a Sexta, e o pobre cronista, 
obrigado a aviar a encomenda num dia 
determinado, acha-se nesse dia sem uma 
Sexta, sem uma Quarta, e até sem uma 
têrça de novidades (PARANHOS, “Ao 
Amigo Ausente”, Jornal do Commercio, 10 
de maio de 1851).

O que surge, portanto, a partir da década de 
1840 e se fixa na imprensa carioca tornando-se 
parte da identidade brasileira, não é só um esti-
lo literário, mas sim uma das mais importantes 
formas de comunicação social do século XIX, na 
qual a sociedade busca suporte ao mesmo tempo 
em que se expõe, como quando circula pela Rua 
do Ouvidor. A crônica folhetinesca é como a vi-
trine da cidade.

Dessa forma, o cronista é o “fixador dos 
aspectos transitórios” (BROCA, 1993, p. 25) e, 
transitório, é seu conteúdo. Sua natureza não é 
simplesmente efêmera como o veículo no qual 
ela circula, o jornal, pois o cronista retrata o 
vivido, a experiência da cidade testemunhada 
pelo seu olhar. Assim, quase como um flâneur 
benjaminiano, ele circula pela cidade, entra nas 
lojas, na barbearia, na sede dos jornais, nos cafés 
e confeitarias, sempre de olhos e ouvidos bem 
atentos para depois registrar suas impressões nas 
tiras de papel. 
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Por ter nascido no jornal, de circulação diá-
ria, a crônica folhetinesca nasce e morre com ele, 
fala de fatos cuja durabilidade é indefinível, mas 
sua dinâmica se estende por um tempo não de-
terminado, transitório, onde o seu próprio conte-
údo vai conferir a categoria à qual pertence. 

Os textos que marcam época, às vezes mais 
pelo estilo do autor que pelo conteúdo que apre-
sentam, estão relacionados não só a grandes 
nomes da literatura nacional, mas também ao 
significativo conteúdo apresentado, fornecen-
do uma imagem da sociedade daquele período. 
Esse conteúdo também pode ser encontrado em 
textos de autores pouco conhecidos e dos quais 
desconhecemos a autoria. Através deles, o coti-
diano da cidade pode ser explorado, pois ali se 
encontram expostos o viver da cidade, os valo-
res, a sociabilidade; encontra-se uma visão de 
homem e de mundo, passível de ser descrita e 
compreendida. 

A criatividade para sair de situações com-
plicadas, como uma semana onde nada foi su-
ficientemente interessante para concretizar-se 
na tinta, pena e tiras de papel, exigia manobras 
constantes. Certo tipo de “sinceridade” pa-
rece adoçar os leitores em quase todos os tex-
tos. Quando a cidade não lhe traz notícias, por 
exemplo, o cronista-folhetinista reclama com 
a semana por lhe ter sido tão estéril e avisa de 
imediato que sem fatos, ou mesmo boatos, não 
há sobre o quê escrever. Dr. Semana, aquele per-
sonagem fictício da Semana Illustrada, avisa que 
“o único meio que resta ao chronista de novida-
des, quando se acha em frente de uma semana 
estéril, é dizer francamente a verdade a seus lei-
tores” (Semana Illustrada, 24 de abril de 1864), 
ou seja, quando não há novidades, não as há e 

ponto final! A novidade é fazer a novidade pra-
ticando, descaradamente, o “enrolômetro” para 
conseguir encher as tiras de papel e completar o 
seu espaço no jornal.

Mas que se póde fazer no fim de septe 
dias chôchos, passados a ver chover, sem 
acontecimento de natureza alguma, ao 
menos d’estes que tenham para o folhetim 
direito de cidade? 
Gastaram-se os primeiros dias da semana 
a esperar o paquete, – e o paquete, como 
para punir tão legitima curiosidade, nada 
trouxe que estivesse na medida do desejo 
e da ansiedade (MACHADO DE ASSIS, 
“Ao Acaso – Chronicas da Semana”, Di-
ário do Rio de Janeiro, 10 de outubro de 
1864).

A crônica folhetinesca é fragmento. Falo de 
fragmentos de tempo, dispersos nas folhas diá-
rias ou nas revistas semanais, fragmentos “de 
memória”, fragmentos do passado que, escritos 
“ao acaso”, fornecem um panorama complexo e 
minucioso sobre sua própria produção e sobre a 
vida nos meados do século XIX. São fragmentos 
apanhados durante um passeio pela Rua Direita, 
ou pela rua francesa – a do Ouvidor, na última 
apresentação de Madame Stolz ou da Casaloni, 
a estréia de uma peça nacional no Teatro de S. 
Pedro de Alcântara, na leitura de um livro, nas 
notícias que vieram pelo último paquete, num 
olhar curioso pela janela num dia de chuva.

Para encerrar este texto, pelo menos por en-
quanto, gostaria de citar uma autora cujo livro 
me marcou profundamente, pois suas palavras 
retomam e complementam as idéias que expus. 
Enquanto escrevia Memórias de Adriano, Mar- 53
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guerite Yourcenar fez uma série de anotações que lhe auxiliavam no processo de 
construção da história desse imperador romano. Numa das partes deste Caderno 
de Notas ela escreveu:

Tudo nos escapa, e todos, e nós mesmos. A vida de meu pai é-me mais des-
conhecida que a de Adriano. Minha própria existência, se eu quisesse escre-
vê-la, seria reconstituída por mim pelo exterior, penosamente, como a de 
outra pessoa; teria de recorrer a cartas, a lembranças de outrem, para fixar 
essas memórias flutuantes. Não passam nunca de paredes desmoronadas, 
cortinas de sombra. Conseguir que as lacunas de nossos textos, no que se 
refere à vida de Adriano, coincidam com o que teriam sido os seus próprios 
esquecimentos (1980, pp. 301-302).
O que não significa, como se diz exageradamente, que a verdade histórica 
seja sempre e em tudo inacessível. Acontece com essa verdade o mesmo que 
com todas as outras [e incluo aqui a verdade da Psicologia]: enganamo-nos 
mais ou menos (1980, p. 302).
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Denise Espírito Santo2

Entreacto

Maio de 1868, Qorpo-Santo é enviado ao hospício da Praia Vermelha 
para ser submetido a uma série de exames que diagnosticaram sua monoma-
nia, compulsão pela escrita que acabou lhe reservando um lugar de destaque 
dentre os loucos da literatura brasileira. Mesmo não se comprovando sua in-
sanidade, de volta à cidade natal, foi interditado por um juiz de paz a pedido 
da família e, dali em diante, passou o resto da vida tentando provar através 
de seus escritos, que ele mesmo fez publicar em 1877, da injustiça de que foi 
vítima. Esta reparação incluía uma luta pela recuperação de seus bens e dos 
seus direitos civis, além da superação do estigma da loucura.

Entre os anos de 1919 e 1920, Lima Barreto esteve duas vezes interna-
do no hospício da Praia Vermelha, devido a sua dependência do álcool. Lá, 
ele escreveu em forma de diário, uma espécie de autobiografia, que tempos 
depois daria lugar a uma versão literária, conhecida como O Cemitério dos 
Vivos, que só foi publicada postumamente. Em 2006, iniciamos um processo 
de ensaios a partir destes dois textos de Lima Barreto. Eles serviram de base 
para a criação de um espetáculo que tinha o ator como centro de um processo 
colaborativo e de construção de uma dramaturgia cênica. Configurava-se, 
assim, uma plataforma de trabalho onde relatos de experiências pessoais, so-
mados à criação de pequenos solos e partituras físicas, propiciou a imersão 
nos ensaios do espetáculo Um Longo Sonho do Futuro, apresentado entre 
os anos de 2007-2009, no Rio de Janeiro, São Paulo e São João del Rei, este 
último durante o III Encontro de Arte & Saúde Mental (UFSJ).

O texto a seguir procurou estabelecer uma relação entre processos colabo-
rativos de criação artística no teatro, inspirados por autores cujas obras foram 
atravessadas pela experiência de fusão entre vida, literatura e loucura.

1 Este texto é uma versão modificada 
da palestra proferida no III Encontro 

de Arte & Saúde Mental, Mesa: Teatro, 
no Anfiteatro do Campus Dom Bosco 

da UFSJ – São João del Rei, de 2 a 5 de 
setembro de 2009.

2 Professora Adjunta de Ensino da Arte 
no Instituto de Artes da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); 
Dramaturga e Diretora Teatral; e 

organizadora de duas publicações 
sobre a obra do escritor Qorpo-Santo: 

os livros Poemas de Qorpo-Santo e 
Miscelânea Quriosa.
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Primeiro ato

Talvez não seja tão recente assim o interesse 
pelo tema da arte em contextos de alteridade e 
loucura, ou de uma discussão em torno das es-
téticas negadas que emergem de territórios pe-
riferizados e não outorgados pelas culturas do-
minantes. Já há algum tempo, porém, que nos 
deparamos com algumas destas produções que 
avançam em direção a outros espaços institucio-
nais e conquistam visibilidade como produções 
autônomas que respondem por outros padrões 
estéticos e de consumo cultural, diferentes da-
queles exigidos pelos sistemas de arte ou pela In-
dústria Cultural. É preciso acrescentar que parte 
do interesse por essas produções estéticas que se 
inscrevem sob o signo da loucura e de uma ética 
da diferença, deve-se muitas vezes às ações po-
líticas de apoio a grupos que normalmente não 
encontrariam espaços de divulgação para os seus 
trabalhos de arte para além de seus territórios de 
origem. No fundo, busca-se acomodar a diversi-
dade dessas produções estéticas que dinamizam 
os circuitos oficiais e não oficiais da arte e da cul-
tura, com especial atenção para o que se conven-
cionou chamar de poéticas da alteridade, sendo 
essas de natureza étnica, de gênero, de sexualida-
de, juvenis e do universo da loucura.

Penetrando nestes labirintos da Desrazão, 
somos levados a pensar num paradoxo que en-
volve todo o sistema de atendimento psiquiátrico 
no Brasil. Se, por um lado, este sistema mantém 

quase inalterado o binômio da exclusão e do es-
tigma, por outro lado, através de algumas de suas 
ações afirmativas, que nos últimos anos vimos 
crescer consideravelmente, ajudando a construir 
uma nova imagem para essas instituições asila-
res, temos assistido a uma série de ações cotidia-
nas que tem a força de protagonizar formas in-
teiramente novas de conciliação do estigma com 
a sua superação, através de projetos que promo-
vem uma aproximação entre o campo da arte e 
o da saúde mental, ações poéticas que não raro, 
revelam novas figurações do mito do poeta louco 
e genial.

O reconhecimento dessas cartografias ínti-
mas do Ser que se revelam nos trabalhos artís-
ticos de usuários dos serviços de saúde mental, 
envolve múltiplas possibilidades de absorção 
dos sentidos imanentes relacionados ao estético. 
Através de uma coleção de imagens, de escrituras 
poéticas, musicalidades encontradas nos traba-
lhos de arte produzidos dentro do ambiente do 
hospital psiquiátrico, emergem códigos de cria-
ção que se mantém como um poder não regula-
tório, que avança no sentido de desestabilizar os 
próprios modelos de criação em arte e de seus 
possíveis na esfera da recepção.

O meu particular interesse pelas questões 
que envolvem arte, literatura e loucura remon-
ta a uma pesquisa realizada na década de 1990, 
durante os preparativos para uma dissertação de 
mestrado que resultou na descoberta dos volu-
mes originais de uma obra singular – a Ensiqlopé-
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dia ou Seis Meses de Huma Enfermidade, de Qorpo-Santo (1829-1883)3. Pu-
blicada em 1877 pelo próprio autor, numa tipografia montada dentro da sua 
casa na cidade de Porto Alegre, o texto só passaria a ser conhecido publica-
mente quase 100 anos depois, ajudando a decifrar um autor que já aparecia, 
um tanto tardiamente é verdade, com o rótulo de vanguardista, no modo 
como a sua poesia e o seu teatro prefiguraram procedimentos de composi-
ção considerados inovadores para os cânones literários de sua época.

Na outra ponta, era justamente esta íntima relação entre sua literatura 
e a experiência de loucura que o colocou numa posição problemática do 
ponto de vista de sua recepção pela crítica, sempre desconfiada e indiferen-
te à presença de Qorpo-Santo na literatura brasileira, marcada ainda pela 
forte impressão da insanidade do autor. Em contrapartida, assistia-se por 
outro lado, outras leituras de sua obra que foram pautadas, sobretudo, pelas 
observações de originalidade e modernidade de seus textos.

A ocasião para a descoberta de Qorpo-Santo não poderia ser mais pro-
pícia: a estréia profissional de um grupo de teatro gaúcho às voltas com os 
inconvenientes da censura em plena ditadura militar. Qorpo-Santo caiu, 
assim sem querer, no centro de uma discussão que envolvia o apostolado da 
criação de um tipo novo de teatro – o do absurdo. Seria esse uma invenção 
brasileira? A descoberta do teatro de Qorpo-Santo algumas décadas antes 
do engenho dos franceses Alfred Jarry e Eugene Ionesco, sugeria de fato a 
antecipação de um novo modelo dramático inspirado pela quebra de hie-
rarquias entre a voz lírica e/ou dramática e pela desconstrução da sintaxe 
narrativa4. Por fim, o que se difundia ali, em meio a uma súbita valorização 
dessa arte dos loucos, era a existência de uma produção sob o signo da vida, 
da literatura e da loucura.

Lima Barreto (1881-1922) já representa um caso diferente, mas não 
menos emblemático dessa seara que reúne arte, literatura e loucura. Des-
de a publicação de um dos seus livros de estréia, o romance Triste Fim de 
Policarpo Quaresma de 1915, o tema da loucura aí já se prefigurava através 
das aventuras nacionalistas de seu protagonista, o major Policarpo Quares-
ma. Sua disposição para lutar contra uma sociedade que se coloca numa 
posição irredutível ao silenciar e interditar aqueles que ousam desrespeitar 
as micropolíticas do poder, que se negam à domesticação dos instintos, à 
servidão e ao conformismo dos tolos, recupera muito daquela dimensão 
lírica da loucura já consagrada por textos universais como o Quixote de 
Cervantes. O mesmo mote seria usado em outro conto seu sobre o tema 

3 Este trabalho resultou numa primeira 
publicação dos seus poemas, todos 

inéditos. Ver: Poemas de Qorpo-Santo 
(organização Denise Espírito Santo). 

Rio de Janeiro: Contra Capa, 2000.

4 Ver a esse respeito os seguintes livros: 
O Moderno Teatro de Qorpo-Santo, de 
Leda Maria Martins (1991); e Qorpo-

Santo: surrealismo ou absurdo?, de 
Eudinyr Fraga (1988). 

60A
 sa

be
do

ri
a 

qu
e 

a 
ge

nt
e 

nã
o 

sa
be

a sabedoria_edicao.indd   60 19/03/12   11:26



da loucura, o fantástico Como o Homem Che-
gou, publicado nas diversas antologias do autor. 
Não resta dúvida, no entanto, se formos confe-
rir a produção literária dessa época, de que esse 
foi um dos grandes temas de toda a literatura de 
parte dos oitocentos e início do século XX, talvez 
pela proximidade com os estudos sobre o incons-
ciente de Freud, pela absorção desse imaginário 
romântico que aspirava a uma experiência de to-
talidade e transcendência, dos limites do corpo e 
do espírito.

O abismo da loucura em que estão mergu-
lhados os homens não esconde aquela dimensão 
trágica que, segundo Foucault, foi antevista por 
Freud no momento mais extremo de sua traje-
tória, como “os grandes dilaceramentos que ele 
[Freud] quis simbolizar através da luta mitoló-
gica entre a libido e o instinto de morte” (FOU-
CAULT, 2005, p. 29). Mais tarde, as revelações 
de Artaud acerca do desencantamento das so-
ciedades sob o signo do capitalismo, acenariam 
para uma sentença de que a nossa cultura havia 
perdido seu “berço trágico desde o dia em que 
expulsou para fora de si a grande loucura solar 
do mundo” (p. 29). Foram essas consciências 
que vieram a se exprimir tanto na obra de Freud 
quanto na de Artaud, as quais o pensamento do 
século XX não prestou muita atenção. A resposta 
para essa disposição do espírito viria numa única 
sentença: não mais a pertinência dessa profunda 
e abissal compreensão do real para além das suas 
percepções ordinárias.

A disposição para dissecar o enigma oculto 
da loucura, viria então a partir de uma “obra em 
progresso”, os diários coligidos por Lima Barre-
to durante suas internações no hospício da Praia 
Vermelha. Lá, “mergulhado no meio de quase 

duas dezenas de loucos” (BARRETO, 1998, p. 
178) o autor se punha à observação sobre os ca-
racteres que distinguem a loucura de outras en-
fermidades do espírito. Permanecendo em seu 
distante e estratégico posto de observação, tra-
tando sempre de diferenciar-se dos demais insa-
nos, Lima Barreto produziu um dos mais belos 
relatos que se tem notícia na literatura brasileira 
acerca da loucura e das condições de tratamento 
asilar no Brasil do início do século XX. Dizia ele, 
numa passagem do texto:

Amaciado um pouco, tirando dele a bru-
talidade do acorrentamento, das surras, a 
superstição de rezas, exorcismos, bruxa-
rias, etc., o nosso sistema de tratamento 
da loucura ainda é o da Idade Média: o 
seqüestro. Não há dinheiro que evite a 
Morte, quando ela tenha de vir; e não há 
dinheiro nem poder que arrebate um ho-
mem da loucura. Aqui, no hospício, com 
as suas divisões de classes, de vestuário, 
etc., eu só vejo um cemitério: uns estão de 
carneiro e outros de cova rasa. Mas, assim 
e assado, a Loucura zomba de todas as 
vaidades e mergulha todos no insondável 
mar de seus caprichos incompreensíveis 
(BARRETO, 1998, p. 178). 

Embora Lima Barreto reconheça no alco-
olismo a origem de seus delírios, diagnóstico 
dado pelo seu médico, o doutor Juliano Moreira, 
o escritor relativiza tudo isso ao observar que o 
“peso das condições sociais e psicológicas do seu 
cotidiano” (BOSI, 2010) é que o levava ao esta-
do de loucura. A profunda relação que há entre 
abandono social e demência aparece a todo o 61

Infinita loucura

a sabedoria_edicao.indd   61 19/03/12   11:26



momento nos diários do hospício do escritor. Ali ele encontra uma for-
ma de exorcizar a sua loucura apoiando-se na identificação das raízes so-
ciais da loucura. Essa constatação traz consigo muito daquela dimensão 
de denúncia social que foi característica de toda a obra de Lima Barreto 
e nos permite especular o quanto de verdade ainda subsiste nessa senten-
ça, quando atravessamos corredores inteiros das enfermarias dos hospitais 
psiquiátricos e notamos os grupos de indivíduos que vão ali à procura de 
tratamento...

Os loucos são da proveniência mais diversa, originando-se em geral 
das camadas mais pobres da nossa gente pobre. São de imigrantes 
italianos, portugueses e outros mais exóticos, são os negros roceiros, 
que teimam em dormir pelos desvãos das janelas sobre uma esteira 
esmolambada e uma manta sórdida; são copeiros, cocheiros, moços 
de cavalariça, trabalhadores braçais. No meio disto, muitos com edu-
cação, mas que a falta de recursos e proteção atira naquela geena so-
cial (BARRETO, 1998, p. 178).

De todo modo, a experiência asilar de Lima Barreto, num momento 
em que se iniciava no Brasil uma ciência médica para tratar das enfermi-
dades mentais, representa um movimento afinado com outras academias 
científicas de outros países. Em seu livro sobre a história da loucura, Fou-
cault observa que, desde a passagem do final da Idade Média para o início 
do Renascimento, a loucura ganha progressivamente status de doença, para 
o qual se tornam necessários investimentos em estudos e na aplicação de 
métodos considerados “científicos”5. A gradual transformação dos leprosá-
rios medievais nas instituições psiquiátricas do Renascimento representa 
uma mudança no perfil dos indivíduos “confinados” – dos lazarentos to-
mados pelas epidemias que grassavam na Europa em fins da Idade Média, 
essas instituições asilares passariam a abrigar outros contingentes de indi-
gentes sociais... 

Pobres, vagabundos, presidiários e ‘cabeças alienadas’, assumirão o 
papel abandonado pelo lazarento, e veremos que salvação se espera 
dessa exclusão, para eles e para aqueles que os excluem. Com um sen-
tido inteiramente novo, e numa cultura bem diferente, as formas sub-
sistirão – essencialmente, essa forma maior de uma partilha rigorosa 

5 A vasta bibliografia sobre métodos 
de tratamento da loucura remonta 

ao século XVI. Encontramos desde a 
indução de convulsões por inalação 

de cânfora nos tratamentos dos 
quadros de psicose, ao tratamento com 

parasitas da malária para a paralisia 
geral, até formas de tratamento 

mais ousadas e violentas: em 1927, 
Manfred Sakel introduziu o choque 

insulínico em pacientes agitados, 
obtendo resultados que poderiam ser 

considerados satisfatórios para uma 
concepção clínica da época, fortemente 

amparada na violência física contra 
os pacientes e, na Hungria, em 

1933, o médico Von Meduna estava 
trabalhando com a terapêutica pelo 

choque e experimentou provocar 
convulsões com o cardiazol que, 

assim como experiências anteriores, 
mediadas por uma mesma perspectiva 
clínica se revelou eficiente nas psicoses 

maníaco-depressivas e em algumas 
esquizofrenias, provocando, porém, 
sensações terrificantes. Finalmente, 

em 1937, em Roma, Cerletti e 
Bini empregaram a eletricidade, 
experimentando-a primeiro em 

porcos para depois aplicá-la em seres 
humanos, ficando conhecida como o 

eletrochoque. 
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que é a exclusão social, mas reintegração 
espiritual (FOUCAULT, 2005, p. 7).

O Museu da Memória da Psiquiatria, loca-
lizado dentro do Instituto de Psiquiatria da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, lugar que 
outrora abrigou o Manicômio da Praia Verme-
lha, guarda um conjunto fabuloso de documen-
tos dos séculos passados que narram essa his-
tória das instituições psiquiátricas no Brasil, de 
meados do século XIX até as primeiras décadas 
do século XX. Importante acervo por caracteri-
zar as condições materiais de estudo no campo 
da psiquiatria numa época em que os métodos 
de tratamento soavam explicitamente empíricos. 
Numa das minhas visitas ao Museu, me ocorreu 
investigar o número de internações registradas 
em períodos conturbados da vida pública na 
cidade do Rio de Janeiro. Um desses episódios 
relacionava-se às barricadas erguidas nas ruas 
contra a vacinação obrigatória capitaneada pelo 
médico sanitarista Oswaldo Cruz. O episódio 
conhecido como a Revolta da Vacina aconteceu 
em 1904 e produziu um excedente no número de 
pessoas detidas nas prisões da época que teriam 
participado da rebelião durante os sete dias de 
caos na cidade. Consultando os prontuários da 
época, constatei uma explosão no número de 
detidos que foram encaminhados ao manicômio 
da Praia Vermelha. Em geral, eram pessoas sem 
teto fixo e moradores de rua da cidade. Curioso 
acrescentar que alguns desses pacientes, interna-
dos por desobediência civil, chegariam a passar o 
resto da vida sob a guarda vigilante dos médicos 
e enfermeiros do hospício.

A existência de projetos envolvendo arte 
e saúde mental passou a se constituir de modo 

mais constante ao longo dos últimos anos, se 
transformando em portais para uma discussão 
importante sobre as possibilidades de contingen-
ciamento entre arte, loucura e cidadania. Essa 
preocupação remonta, pelo menos no Brasil, à 
criação, em meados de 1940, da Seção de Tera-
pêutica Ocupacional e Reabilitação no Centro 
Psiquiátrico Nacional pela psiquiatra alagoana 
Nise da Silveira (1905-1999). Essa iniciativa já 
preconizava uma tomada de consciência e uma 
mudança de atitude no sentido de alterar a con-
dição de “paciente” – etimologicamente vincula-
da às idéias de resignação e padecimento –, para 
a condição de “cliente”, que considera a sua situ-
ação de pessoa com direitos a serem garantidos. 
Mais tarde, o trabalho desenvolvido nos ateliês 
durante as seções de terapêutica ocupacional, se 
configuraria como uma militância fundamental 
para as conquistas e avanços no campo da saúde 
mental. Em 1952, Nise da Silveira inauguraria o 
Museu de Imagens do Inconsciente, que se tor-
naria referência internacional no estudo sobre o 
simbolismo das imagens produzidas pelos “clien-
tes” dessas instituições e passaria a desempenhar 
um lugar de destaque nos procedimentos ambu-
latoriais e de tratamento asilar de portadores de 
transtornos mentais. Com isso, o Museu passaria 
a abrigar um número espetacular de produções 
artísticas e se consolidaria como uma experiên-
cia única no campo do estudo das imagens, de 
suas relações com o inconsciente e o desenvol-
vimento de métodos mais humanistas no trata-
mento de doenças mentais.

Não poderíamos deixar de comentar o tra-
balho pioneiro do psiquiatra e crítico de arte 
Osório Cesar (1896-1980) que, em meados de 
1925, iniciava no hospital do Juqueri, São Paulo, 63
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uma proposta que antecede àquela desenvolvida 
no Rio de Janeiro pela Dra. Nise, com os ateliês 
de arte. Osório Cesar passaria a desenvolver no 
hospital psiquiátrico um trabalho com as artes 
plásticas, visando, a princípio, a recuperação e 
reintegração de pacientes através do envolvi-
mento com essa linguagem artística. A base da 
proposta – inspirada nas idéias do teórico da 
arte Herbert Read (1893-1968), sistematizadas 
em sua obra Educação pela Arte (1943) – assenta-
-se na idéia de que os pacientes devem trabalhar 
livremente, com o mínimo de interferência da 
arteterapeuta ou supervisor. A proposta de reu-
nir oficinas de artes plásticas aos processos de 
tratamento da esquizofrenia e outras doenças 
associadas ao universo da saúde mental revelou 
uma constante preocupação com a leitura das 
imagens destes sujeitos cindidos, dilacerados, 
nas palavras da própria Nise da Silveira.

Anos mais tarde, o movimento pela luta an-
timanicomial no Brasil possibilitou o crescimen-
to de instituições psiquiátricas que gradualmente 
iam transformando o ambiente do hospital psi-
quiátrico, de natureza essencialmente asilar, para 
uma rede de serviços assistenciais, como será o 
caso, por exemplo, dos CAPS (Centros de Atenção 
Psicossocial) que atualmente fazem parte do SUS 
(Sistema Único de Saúde). A luta antimanicomial 
teve início no final da década de 1970, período ca-
racterizado pela retomada da mobilização social 
em torno dos direitos humanos de portadores de 
transtornos mentais. Essa luta preconizava outros 
modelos de assistência aos usuários dos hospitais 
psiquiátricos, possibilitando a implementação de 
programas de TO (terapia ocupacional) e de ofici-
nas integradas de artes visuais, teatro, dança, mú-
sica, artesanato, dentre outras.

Segundo ato

Há uma situação de convergência entre as 
principais teorias sobre a arte do ator nos termos 
de uma produção artística moderna e contem-
porânea, que trata do primado deste sobre todos 
os demais elementos constituintes da criação te-
atral. Essa voz dominante veio se constituindo 
desde alguns trabalhos pioneiros de Stanislavski 
e Meyerhold, entre o final do século XIX e início 
do século XX, e alcançou diferentes modulações 
nas vanguardas artísticas e na produção teórica 
de toda uma geração de encenadores europeus do 
mesmo período. O centro dessa discussão envol-
ve, em linhas gerais, um debate acerca das noções 
de expressividade do ator e teatralidade da cena, 
temas recorrentes neste repertório teatral do sé-
culo XX. Do ponto de vista de uma determinada 
tradição – a ocidental –, essas noções de teatra-
lidade estiveram, durante muito tempo, atreladas 
ao fenômeno puramente literário. O texto dramá-
tico seria considerado, neste caso, o fundamento 
da criação teatral, subsidiando as noções de ex-
pressividade e teatralidade, em grande parte das 
pesquisas e produções cênicas. Apesar dos esfor-
ços de alguns notórios “pessimistas”, como Artaud 
e Grotowski, que se opuseram radicalmente ao 
primado do texto na fabulação teatral e reiteraram 
a importância do trabalho do ator, o estatuto do 
texto no teatro continua, para o bem ou para o 
mal, a nortear boa parte das produções comerciais 
hoje em dia, o que às vezes pode parecer como um 
sintomático abismo entre o campo das idéias – de 
contornos mais audaciosos –, com o espaço con-
creto da autoria e da produção teatral.

Mais tarde, com o advento da era dos ence-
nadores que fariam da incorporação dos novís-
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simos aparatos tecnológicos na cena, tais como a iluminação elétrica, os 
cenários tridimensionais e toda uma gama de possibilidades com o uso de 
imagens, veríamos emergir uma idéia de teatralidade fortemente ampara-
da nos mecanismos visuais do espetáculo. Não deixa de ser curioso o fato 
de algumas produções atuais de teatro e dança se utilizarem justamente 
desses aparatos tecnológicos, indicando o fascínio que a imagem crepus-
cular do cinema há tempos incide sobre trabalhos de artistas, coreógrafos, 
diretores etc. 

Pois, foi no centro dessas trocas entre literatura e biografia que constru-
ímos o espetáculo Um Longo Sonho do Futuro, uma adaptação dos diários 
do hospício e do livro O Cemitério dos Vivos, de Lima Barreto. Tratou-se de 
um espetáculo que foi construído há várias vozes, desde 2006 (consideran-
do os diferentes atores/atrizes com os quais trabalhei ao longo dessas tem-
poradas), quando apresentei sua primeira versão para um elenco de dois 
atores num festival do SESC Niterói. De lá para cá, realizamos, pelo menos, 
outras quatro versões do mesmo espetáculo, e a cada nova temporada um 
novo desafio era incorporado: a busca incessante, mesmo desesperada, pelo 
brilho dos inícios.

No primeiro texto – os diários do hospício –, o escritor se expõe com uma 
coragem incomensurável ao seu drama maior, o vício da bebida. O segundo, 
Cemitério dos Vivos, incorpora alguns esquemas narrativos, e Lima Barreto 
acrescenta alguns novos personagens, construindo uma espécie de alter-ego 
do autor. Desses dois textos, extraímos os fragmentos que compuseram essa 
narrativa cênica, procurando incorporar outras fontes que pudessem falar mais 
de perto ao universo do qual queríamos retratar: a infinita loucura que nos 
devolve a sanidade.

Ao longo dos ensaios, foram pedidos aos atores que trouxessem relatos 
pessoais envolvendo alguns eixos temáticos identificados na narrativa de 
Lima Barreto. Questões como o alcoolismo e uso indiscriminado de dro-
gas, conflitos existenciais acerca da experiência de ser artista, dentre outras. 
A cada relato, propúnhamos trabalhar pequenos solos, ora improvisando-
-se algumas cenas a partir de objetos cênicos definidos por nós como ca-
racterísticos do mundo deste escritor – Lima Barreto –, tais como folhas 
amarelecidas de papel, jornais velhos, uma máquina de escrever, livros de 
literatura, uma garrafa de cachaça, cigarros amassados etc. Dos “produtos” 
cênicos desses experimentos nasceram praticamente todas as cenas do es-
petáculo e, com elas, um roteiro ia sendo produzido paralelamente. 65
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Não é muito fácil trabalhar em processos colaborativos quando se é 
obrigado a “mudar” constantemente de elenco, sobretudo pelas condições 
materiais de trabalho que, de certo modo, exigem uma enorme disponibili-
dade para pouco ou quase nenhum dinheiro. Outro dado importante é so-
bre a própria formação de nossos atores – jovens, em sua maioria, que não 
são orientados em seus cursos de formação6 –, no sentido de constituírem 
uma linguagem própria, uma “metodologia” de trabalho que possa lhes ga-
rantir autonomia em processos colaborativos com outros atores, diretores, 
coreógrafos etc.

Para tanto, o processo de escritura dramática do espetáculo Um Lon-
go Sonho do Futuro procurou seguir a própria organização do autor que 
indicava os capítulos nesta ordem: 1) O pavilhão e a Pinel; 2) A minha 
bebedeira e a minha loucura; 3) Alguns doentes; 4) Guardas e enfermeiros; 
5) Os capítulos VI e X, sem título, reúnem diversas passagens finais sobre a 
vida no hospício. Nesse sentido, propúnhamos aos atores, a partir da leitura 
desses capítulos e das imagens de uma série de fotografias feitas por mim 
no Museu da Memória da Psiquiatria, um roteiro para a criação de peque-
nos solos. A seguir, compilamos algumas passagens do texto original que 
foram aproveitadas para o roteiro de encenação. É importante destacar a 
fusão de algumas passagens do roteiro com pérolas do cancioneiro popular, 
talvez inspirados por uma dupla identificação entre esses poetas malditos, 
populares, com os loucos presentes nas paisagens urbanas da nossa cidade.

Terceiro ato

Um Longo Sonho do Futuro7

Cena de abertura

Um bar, dois ou três atores em cena, um deles músico. Copos e garrafas espa-
lhados pelo chão. Entre goles de cachaça, baforadas de cigarro, brindes aus-
piciosos, um dos atores entoa uma conhecida canção – Luz Negra, de Nelson 
Cavaquinho e Irani Barros.

O espaço cênico, dividido em dois planos, projeta os diversos territórios físicos 
e mentais vividos pelo escritor Lima Barreto ao longo de sua vida breve: as 
ruas da cidade, os círculos literários e intelectuais de sua época, a boemia 
suburbana e, por fim, o hospício. Mas, também aponta para as encruzilhadas 

6 Acredito que só o trabalho em grupos 
estáveis ou uma formação – seja 

universitária ou em alguma boa escola 
de teatro – possa efetivamente discutir 

o trabalho do ator como um dos 
pilares fundamentais da arte teatral; 

no mercado, quando este ator se 
profissionaliza, isto é quase impossível.

7 Apresentamos uma compilação de 
algumas cenas do texto que deu origem 

ao espetáculo Um Longo Sonho do 
Futuro, com direção de Denise Espírito 

Santo e a participação dos seguintes 
atores/atrizes em diferentes estágios de 

sua realização: Abílio Ramos, Renato 
Peres, David Cunha, Rita Malm, Vitor 

Peres, Carlos Estupiã e Raoni Costa.
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que atravessaram sua biografia; os êxitos e fracas-
sos e uma crença incondicional de que a literatura 
lhe daria tudo ou nada.

O ator que interpreta Lima Barreto saúda a todos 
os presentes: - A literatura ou me mata! Ou me dá 
o que eu peço dela!

Ao fundo, ouvimos uma canção...

Sempre só,
Eu vivo procurando alguém
Que sofra como eu também,
E não consigo achar ninguém...
Sempre só
E a vida vai seguindo assim,
Não tenho quem tem dó de mim,
Estou chegando ao fim.

Lima Barreto (junto aos amigos):

- Entrei no hospício no dia de Natal. Passei 
as famosas festas, as tradicionais festas de 
fim de ano entre as quatro paredes de um 
manicômio. Estive no pavilhão de observa-
ções, onde é a pior etapa de quem como eu, 
entra aqui pelas mãos da polícia. Tiram-nos 
a roupa que trazemos e dão-nos outra, só 
capaz de cobrir a nossa nudez. Nem chine-
los ou tamancos nos dão. Deram-me uma 
caneca de mate e logo em seguida, ainda 
dia claro, atiraram-me sobre um colchão de 
capim com uma manta pobre, muito conhe-
cida de toda a nossa pobreza e miséria. Não 
me incomodo muito com o hospício, mas o 
que me aborrece é essa intromissão da polí-
cia na minha vida. De mim para mim, tenho 
a certeza de que não sou louco, mas devido 
ao álcool, misturado com toda a espécie de 

apreensões que a minha vida material há seis 
anos me assoberbam, de quando em quando 
dou sinais de loucura: deliro...

A luz negra de um destino cruel
Ilumina o teatro sem cor
Onde estou desempenhando o papel
De palhaço do amor

Incomodado, Lima Barreto se retira. Passagem 
para o ambiente do hospício. Sons subterrâneos 
dão lugar às vozes silenciadas dos que estão abai-
xo da escala social – os loucos.

Lima Barreto:

- Ao pegar agora no lápis para explicar bem 
estas notas que vou escrevendo no hospí-
cio, cercado de delirantes cujos delírios eu 
mal compreendo; nessa incoerência verbal 
de manicômio em que um diz isto, outro 
diz aquilo, eu me lembro muito bem do dia 
em que o meu pai enlouqueceu; um médico 
amigo da minha família, ele mesmo médico 
de loucos, me deu um livro que me impres-
sionou muito e me fez pensar sobre a minha 
vida: o autor aconselhava a nunca beber 
alcoólicos, para evitar a loucura. Nunca o 
cumpri e fiz mal...

Mudança de intenção: mecânico, Lima Barreto 
dobra a manta que o cobria.

Lima Barreto:

 - Entrei no hospício no dia de Natal, passei 
as famosas festas de fim de ano entre as qua-
tro paredes de um manicômio. Passei a noi-
te de 25 no pavilhão, dormindo muito bem, 
pois a de 24 tinha passado em claro, errando 
pelos subúrbios, em pleno delírio... 67
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Passagem de tempo, uma rua deserta. Um amigo 
chama por Lima Barreto. Os dois se encontram 
alegremente, bebem e cantam juntos a música 
Pelo Telefone, de Donga e Mauro de Almeida:

O chefe da polícia pelo telefone mandou avisar,
Que na Carioca tem uma roleta para se jogar...
- O chefe da polícia pelo telefone mandou avi-
sar, 
Que na Carioca tem uma roleta para se jogar...
...
- Ai, ai, ai! Deixa as mágoas para trás, ô rapaz!...
- Fica triste se és capaz e verás...

Nova passagem de tempo. A cena descreve a pri-
são de Lima Barreto num distante subúrbio da 
cidade e sua travessia até o hospício da Praia Ver-
melha. Uma mulher surge com o rosto coberto e 
lhe entrega uma corda; o escritor simula seu pró-
prio enforcamento.
Na outra extremidade do palco, um ator executa 
ao violão a canção Camisa Listrada, de Assis Va-
lente. A mulher interpreta a canção de um modo 
muito particular...

Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí,
Em vez de tomar chá com torradas ele bebeu 
Parati.
Levava o canivete no cinto e um pandeiro 
na mão,
E sorria quando o povo dizia,
- Sossega Leão! Sossega Leão!
Tirou seu anel de doutor pra não dar o que 
falar,
Saiu dizendo mamãe eu quero mamar,
Mamãe eu quero mamar, mamãe eu quero 
mamar.
Levava o canivete no cinto e um pandeiro 
na mão,

E sorria quando o povo dizia,
- Sossega Leão! Sossega Leão!

O ator narra a chegada de Lima ao hospício.

Ator:

- A polícia do Rio de Janeiro tem mania de 
fazer generalizações: suspeita de todo sujei-
to estrangeiro com nome arrevesado; assim, 
os turcos, os romanos, os polacos, são para 
ela perfeitamente cáftens. Todo cidadão de 
cor há de ser por força um malandro; e todo 
louco há de ser transportado como um ani-
mal, enjaulado pelas ruas da cidade. Naque-
le dia, Lima Barreto foi conduzido ao Hos-
pício Nacional dos Alienados numa espécie 
de masmorra ambulante. Recolhido na rua 
num estado lastimável, roto, sujo e com si-
nais de demência mental, agravada pelo uso 
abusivo do álcool, foi recolhido próximo de 
sua casa, em Todos os Santos, e levado até 
o hospício na Praia Vermelha. Ao longo do 
trajeto, aos poucos sua lucidez recobrava-
-se, permitia-se olhar por entre as frestas do 
veículo e reconhecer as ruas da cidade que 
ele tanto amava; nela, estavam gravadas al-
gumas fisionomias vagamente conhecidas; 
umas lhe pareciam de antigos colegas de 
colégio, da escola superior, da repartição, 
do exército, de cafés, de festas; naquela situ-
ação, não se animava a falar com ninguém. 
Todos aqueles olhares... eram como se lhe 
dissessem: O senhor não me conhece?

Passagem de plano. Interrogatório. Uma luz banha 
a cena muito próxima ao chão, permitindo capturar 
apenas fragmentos dos corpos dos atores.

68A
 sa

be
do

ri
a 

qu
e 

a 
ge

nt
e 

nã
o 

sa
be

a sabedoria_edicao.indd   68 19/03/12   11:26



- Nome?
- Afonso Henriques de Lima Barreto.
- Idade?
- 38 anos.
- Nacionalidade?
- Brasileira.
- Raça?
- Negra.
- Profissão?
- Escritor... Empregado público.
- Entrada?
- 25 de dezembro de 1919.
- Diagnóstico?
- Alcoolismo. 

Em segundo plano a música cresce.

Agora que a batucada já vai começando,
Não deixo e não consinto o meu querido debochar de mim,
Porque se ele pega as minhas coisas vai dar o que falar,
Se fantasia de Antonieta e vai dançar no Bola Preta até o sol raiar.8 

Chegada de Lima Barreto ao hospício. Vemos a mesma mulher que o encon-
trara bêbado no dia anterior; sabemos que ela está falando com alguém; no 
outro extremo do palco, vemos Lima Barreto pontuando as falas da mulher...

Mulher:

- Muitas causas influíram para que ele viesse a beber; mas, de todas 
elas, foi um sentimento ou pressentimento, um medo, sem razão nem 
explicação de uma catástrofe doméstica sempre presente...

Lima Barreto:

- Não me preocupo com o meu corpo; deixo crescer o cabelo, a barba, 
não me banho direito. Todo o dinheiro que apanho, bebo. Estou deses-
perado, eu não tenho nada.

Mulher:

- A sua casa lhe aborrecia, tão triste era ela; então, procurava distrair-
-se, ficar na cidade, avançar pela noite adentro; e assim ele conheceu o 

8 Camisa Listrada, letra e música de 
Assis Valente.
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chopp, o whisky, as noitadas, amanhecendo 
na casa deste ou daquele.

Lima Barreto:

- Certo dia, porém, minha alucinação foi tão 
forte, que resolveram levar-me para a casa 
de um parente, foi pior, mandaram-me para 
o hospício...

Os atores se separam. Lima Barreto refaz uma tra-
jetória que compreende a sua chegada ao hospício. 
Nesta cena haverá uma quebra de narrativa e efeito 
de distanciamento. O ator que interpreta Lima Bar-
reto se descolará do seu personagem para comentar 
sobre alguns loucos que ele conheceu na vida...

Um ator:

- Que dizer da loucura? Mergulhado no 
meio de quase duas dezenas de loucos, não 
se tem absolutamente uma impressão geral 
dela. Há, como em todas as manifestações 
da natureza, indivíduos, casos individuais, 
mas não há ou não se percebe entre eles uma 
relação de parentesco muito forte. Não há 
espécies de loucos, não há raças de loucos; 
há loucos só. Há os que deliram e os que se 
concentram num mutismo absoluto...

Mudança de intenção e quebra de narrativa, o 
efeito que se obtém é o de distanciamento entre 
ator e personagem.

Um ator:

- Certa vez, pude observar claramente este es-
tranhamento que toma conta do nosso juízo. 
Um sujeito, que por defeito de nascença era 
conhecido pelo vulgo de caranguejo, desati-
nou. Tinha o vício da bebida. Já saíra e entra-
ra no hospício mais de vinte vezes. E, apesar 

de tudo era simpatizado e muito pelo pessoal 
subalterno. Neste dia, Caranguejo, zomban-
do de todos os esforços da administração, da 
inspetoria e dos guardas, obteve aguardente e 
se embriagou no estabelecimento. Desta vez 
na presença de todos. Munido de vidrinhos 
de remédio cheios de cachaça, subira no te-
lhado da lavanderia, que fazia parede e meia 
com o muro que separava o hospício da rua, 
e passara a arrancar e atirar sobre as pessoas 
e automóveis as telhas que encobriam o edi-
fício. A multidão, considerável, se apartava à 
medida que as telhas eram atiradas. Como 
um equilibrista, Caranguejo corria toda a ex-
tensão do muro e, aos berros proferia impro-
périos contra a diretoria enquanto sorvia go-
les de cachaça. Sua fúria aumentava. Arran-
cou o paletó e ficou com o peito nu. Um de 
nós que estava próximo gritou: - Atira aqui! E 
Caranguejo respondeu: – Não! Entre nós não, 
vocês são tão infelizes quanto eu.
– A proeza agitou todo o hospício. Pôs a rua 
em polvorosa e atrapalhou a circulação do 
Light. Num dado momento, trepado e de 
pé na cumeeira com os cabelos revoltos e 
os braços levantados para o céu fumacen-
to, este pobre homem surgiu-me como uma 
imagem da revolta. Revolta contra quem? 
Contra os homens? Contra Deus? Não, con-
tra todos. Contra o irremediável.

Passagem para a cena final. Dois ou três atores em 
cena: eles reeditam algumas frases soltas que com-
põem o último capítulo dos diários do hospício de 
Lima Barreto.

Ator 1:

- Conversa de loucos. Dificuldades de repro-
duzi-la e o delírio também.
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Ator 2:
- Um pequeno meteu-se no porão; armou-
-se de tijolos e ameaçou não sair de lá. Os 
guardas entraram lá com escudos de traves-
seiros.

Ator 1:
- Um maluco vendo-me passar com um li-
vro debaixo do braço, quando ia para o re-
feitório, disse: Isto aqui está virando colégio.

Ator 2:
- A loucura, a degradação humana, o horror 
desse espetáculo.

Ator 1:
- Suicidou-se no pavilhão um doente. O dia 
está lindo. Se voltar aqui pela terceira vez, 
farei o mesmo. Queira Deus que seja um dia 
bonito como o de hoje.

PAUSA

Ator 2:
- Abélard: viveu infeliz e morreu humilhado, 
mas teve a glória e foi amado.

Ator 1:
- Cigarro: insistência em pedir. Negar. Arre-
pendimento. O caso do velho. Remorso: dei 
o cigarro, muito depois de tê-lo negado.

Ator 2:
- A loucura do cigarro. Um doente, homem 
rústico, tipo do nosso roceiro, veio para o 
meu dormitório. No primeiro dia, passou 
bem, mas não recebendo visitas e conse-

qüentemente fumo ou cigarro, perdeu a 
quietude e ficou doido.

Longo silêncio. Os atores procuram pelo resto dos 
cigarros. Não encontram, vem o desassossego. Um 
dos atores levanta e diz:

- Aborrece-me este hospício!

Vai sair, quando finalmente encontra os cigarros. 
Torna a sentar. Os atores repetem a mesma cena 
anterior com outras falas:

Ator 1:
- Um louco perguntou-me se Lisboa ficava 
em Minas Gerais e o V.O. aliás, o Doutor 
V.O não sabia onde ficava Blumenau.

Ator 2:
- A princípio ninguém me procura. Da outra 
vez, fui muito procurado. Sou muito estima-
do na Rua do Ouvidor; mas quem não o é?

Ator 1: 
- Não quero morrer não, quero outra vida!

Ator 2:
- Um velho português que tem a vaga se-
melhança com Francisco José, Imperador 
da Áustria, se crê por isso Imperador. Seção 
Pinel.

Ator 1:
- Vive-se aqui pensando na hora das refei-
ções. Acaba-se do café, logo se anseia pelo 
almoço; mal se vai deste, cogita-se imedia-
tamente no café com pão; às quatro horas 
apresentam-nos a imagem do jantar. Daí até 
dormir, são as piores horas de se passar... 71
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Longo silêncio. Os atores procuram pelo resto dos 
cigarros. Não encontram, vem o desassossego. Um 
dos atores levanta e diz:

- Aborrece-me este hospício. 
- Eu não sou nada, nada! Ponha tudo isto 
fora!

O ator que interpreta o escritor Lima Barreto ini-
cia uma ação de retirar todos os objetos que com-
põem a cena. Para isso, traz sua manta pobre e 
vai arrumando os objetos sobre esta: primeiro os 
livros, a corda, a garrafa etc. Ele se retira de cena 
carregando uma manta parecida com aqueles dos 
moradores de rua das grandes cidades. A imagem 
que se descortina propõe uma correspondência 
com os mantos sagrados de Arthur Bispo do Ro-
sário, artista e louco, interno da Colônia Juliano 
Moreira por mais de 50 anos. Enquanto executa 
as ações de retirar os objetos de cena, este ator diz 
o seguinte texto:

Lima Barreto:

- Eu queria um grande choque moral, pois 
físico já os tenho sofrido tanto e toda a espé-
cie de humilhações também; se foi o choque 
moral da loucura progressiva de meu pai, do 
sentimento de não poder ter realizado o ide-
al que tinha na vida – ser escritor... Sonhei 
Spinoza, mas não tive força para realizar a 
vida dele; sonhei Dostoiévski, mas me faltou 
o seu gênio!

Lima Barreto afasta-se lentamente carregando to-
dos os seus pertences sobre a manta pobre. Assim, 
ele se despede do público e encerra o espetáculo. A 
luz vai saindo lentamente.

FIM
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Eduardo Passos2

Tratar o tema da saúde mental, hoje, nos implica com uma aposta na 
invenção de outras formas de cuidado e de outras formas de relação entre os 
trabalhadores de saúde, em substituição aos modos de cuidado e de gestão 
dos processos de trabalho que podemos designar de manicomial. É nesse 
sentido, que a saúde mental no Brasil se definiu como o campo da Luta An-
timanicomial, nesse período em que inventávamos diferentes formas de re-
sistência às práticas autoritárias que se impõem no Brasil pós-golpe militar. 

É nos anos 1970 e 1980 que assistimos essa luta ganhar expressão, 
fazendo com que o movimento instituinte da Reforma Psiquiátrica vies-
se a ganhar institucionalidade. Em 1978, a partir de uma crise da Divisão 
Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde (DINSAM), frente às 
denúncias feitas das condições de tratamentos em vários hospitais psiquiá-
tricos brasileiros, cria-se o Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental 
(MTSM). Em 1987, temos a I Conferência Nacional de Saúde Mental no 
Rio de Janeiro, que foi um dos desdobramentos da VIII Conferência Na-
cional de Saúde, que colocara as bases do SUS. Na I CNSM e na II CNSM, 
ocorrida em Bauru, temos, já definido, um lema – “Por uma Sociedade sem 
Manicômios” – e uma direção do movimento – a desinstitucionalização da 
doença mental, a desconstrução das formas tradicionais de tratar o louco 
e, conseqüentemente, a invenção de novas formas de cuidado e de relação 
entre os trabalhadores da saúde mental, usuários dos serviços e sua rede 
familiar. Em 1989, temos a apresentação da Lei Paulo Delgado que garan-
te medidas de proteção e sanciona os direitos das pessoas portadoras de 
transtornos mentais.

É de um movimento que estamos falando – movimento em que nos 
engajamos, tal como se diz: que pegamos uma onda. No entanto, estamos 

1 Este texto é uma versão modificada 
da palestra proferida no I Encontro 
de Arte & Saúde Mental, Mesa: Artes 
Plásticas, no Teatro Noel Rosa do 
Centro Cultural da UERJ – Rio de 
Janeiro, 21 e 22 de setembro de 2006.

2 Professor Associado II do 
Departamento de Psicologia da 
Universidade Federal Fluminense 
(UFF).

Arte e Clínica,  
ou do paradigma estético 
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em outro tempo, diferente daquele em que nos 
uníamos para enfrentar o autoritarismo de direi-
ta que se impôs na forma de um Estado violador 
de direitos. Vivemos tempos confusos em que 
muitos já acreditam que não há mais diferenças 
entre a esquerda e a direita, em que parece que a 
política perdeu seu sentido público, significando 
apenas corrupção e interesses pessoais. Experi-
mentamos grandes decepções e vai se gerando 
entre nós uma descrença, uma apatia, uma in-
diferença. Eis, então, que se criam as condições 
oportunas para outra onda, uma onda conserva-
dora. Melhor dizendo: um tsunami conservador 
que se aproveita da confusão e da tristeza insta-
ladas para ganhar espaço.

É, nesse sentido, que ouvimos o discurso 
retrógrado dos que querem fazer crer que o mo-
vimento da Reforma Psiquiátrica sempre esteve 
equivocado, que a militância da Luta Antima-
nicomial estava na direção errada. Fomenta-se 
o antagonismo entre os trabalhadores da saúde 
mental ao defender que a psiquiatria e seus clás-
sicos dispositivos de internação e medicalização 
são os únicos meios para tratar, com eficiência 
e rapidez, a situação do sofrimento psíquico. 
Recusa-se o pressuposto conquistado no cam-
po da saúde pública de que o cuidado se faz em 
equipes multiprofissionais e co-responsáveis. 
O projeto que anima tais críticas então é claro: 
aproveitar-se do momento onde as alianças po-
líticas se recompõem para ressuscitar as práticas 
manicomiais.

Há o perigo de darmos vários passos para 
trás. Há o perigo de desqualificarmos todas as 
experimentações que fomos levados a realizar, 
quando dissemos que era preciso fazer diferente, 
que era preciso pensar a clínica ligada à política 

e à arte. No campo da Reforma, clínica e política 
são dois domínios que se distinguem, mas que 
não se separam. Para a Reforma Psiquiátrica, a 
clínica não pode ser definida como o domínio 
do privado, dos nossos segredos íntimos, das 
experiências interiores de um sujeito e que seja 
diferente e separada da política, entendida como 
domínio do público (polis), isto é, domínio onde 
encontramos os jogos de poder, o embate entre 
as forças dominantes e as forças dominadas, a or-
ganização dos territórios. 

 E por que o destaque da interface clínico-
-política? Porque, no cotidiano dos serviços 
substitutivos ao manicômio, fomentamos modos 
de produção: não só modos de produção de bens 
de consumo, como nas oficinas de geração de 
renda, mas também e, sobretudo, modos de pro-
dução da experiência coletiva (as assembléias, as 
associações, os grupos terapêuticos), modos de 
produção de outras relações da loucura com a 
cidade (o acompanhamento terapêutico, os dis-
positivos residenciais, a luta pelo passe livre), 
modos de produção de outras formas de expres-
são da loucura (as oficinas expressivas, as rádios 
e tvs comunitárias), modos de criação de si e do 
mundo que não podem se realizar sem o risco 
constante da experiência de crise. 

Mas se clínica e política se ligam no Movi-
mento da Reforma Psiquiátrica, essa ligação nos 
leva a essa outra, entre clínica e arte. Há um pa-
radigma estético na clínica da Reforma já que a 
direção do cuidado em saúde mental nos com-
promete com os processos sócio-históricos e exis-
tenciais de criação de si e criação do mundo. Tais 
processos de criação se fazem por um experimen-
talismo intensivo ou uma ousadia de invenção de 
formas de cuidado, de formas de estar no mundo, 
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de formas de cidadania. Vamos experimentando, 
mas nem por isso somos menos rigorosos. Há um 
rigor metodológico em nossas experimentações.

Na etimologia da palavra método voltamos 
à Grécia antiga e a estes dois radicais que se con-
jugam com certa direção: meta, com o sentido de 
movimento para além, mudança e hódos signi-
ficando caminho. Na raiz etimológica a palavra 
tem, portanto, este sentido de percurso com mo-
vimento para além. A esses sentidos vão se acres-
centando outros ao longo da história das idéias 
no Ocidente e, em especial, seguindo a tradição, 
o método torna-se um encaminhamento para a 
verdade ou um percurso em que se deve garantir 
a adequação do caminho a um fim predefinido e 
a ser alcançado. A verdade comparece como telos 
ou o sentido do para além que todo caminho deve 
finalmente alcançar. Com esse sentido, método 
(meta-hódos) é um caminho submetido a uma 
meta, definição que, na experiência concreta das 
práticas em saúde mental, se subverte. A subver-
são que constatamos no caminho percorrido é a 
que nos obriga a pensar o avesso desse sentido 
tradicional de método, de tal forma a considerar 
doravante uma meta que se constrói no próprio 
caminhar. Assim, sem um a priori que confere 
ao mais além o valor de fim a ser alcançado, o 
caminho torna-se, então, um ato de produção de 
si na ação gerúndica do caminhando.

Eis que a intuição estético-clínica de Lygia 
Clark vem ao nosso auxílio. No ano de 1964, ela 
propõe a obra Caminhando que atribui “impor-
tância absoluta ao ato imanente realizado pelo 
participante”. Nessa obra, Lygia subverte radical-
mente o sistema das artes ao construir uma ma-
quínica expressiva na qual o suporte material já 
não é quem garante ou confere o valor estético à 

obra. Desloca-se a obra do objeto ao ato, de tal 
maneira que se cria uma 

“(...) ligação com o mundo coletivo. Tra-
tava-se de criar um espaço – tempo novo, 
concreto – não apenas para mim, mas 
para os outros”. Sigamos o método pro-
posto por Lygia Clark. “Faça você mesmo 
um Caminhando: Pegue uma dessas tiras 
de papel que envolve um livro, corte-a em 
sua largura, torça e cole-a de maneira que 
obtenha uma fita de Moebius. Em segui-
da tome uma tesoura, crave uma ponta na 
superfície e corte continuamente no sen-
tido do comprimento. Preste atenção para 
não cair no corte já feito, o que separaria a 
faixa em dois pedaços. Quando você tiver 
dado a volta na fita de Moebius escolha, 
entre cortar à direita e cortar à esquerda 
do corte já feito. Esta noção de escolha é 
decisiva. O único sentido desta experiên-
cia reside no ato de fazê-lo. A obra é seu 
ato. À medida que se corta na faixa ela se 
afina e se desdobra em entrelaçamentos. 
No fim, o caminho é tão estreito que não 
se pode mais abri-lo. É o fim do atalho” 
(CLARK, 1980, p. 26).

Não há dúvida de que estamos aqui diante 
de um método rigoroso, mas que comporta uma 
subversão, que suporta uma e várias subversões: 

1) a meta não é prévia ao caminhar. Ao 
contrário, é no caminhar que a meta vai se cons-
truindo até o ponto que o fim comparece menos 
como causa final ou telos e mais como “fim do 
atalho”, esgotamento do percurso por sua com-
pleta realização; 75

Arte e Clínica,  ou do paradigm
a estético na Reform

a Psiquiátrica

a sabedoria_edicao.indd   75 19/03/12   11:26



 2) em sendo um método de orientação do 
ato de realização e não de um modo de represen-
tação, cópia ou adequação a uma verdade, a um 
ideal ou modelo, o que resulta é uma experiência 
expressiva que só tem como suporte o experi-
mentar ele mesmo. Nesse sentido, a expressão da 
obra que segue tal método não se concentra em 
nenhum objeto, mas só se faz por uma forma de 
contágio entre os corpos que experimentam esse 
método. Portanto, a obra Caminhando, que não 
está definitivamente presente em nenhum supor-
te ou objeto individuado, só se faz num transbor-
damento pelo coletivo, de tal maneira que Lygia 
pode dizer: 

(...) pela primeira vez descobri uma nova 
realidade não em mim, mas no mundo. 
Reencontrei um caminhando, um itine-
rário interior fora de mim... eu percebo 
a totalidade do mundo como um ritmo 
único, global, que se estende de Mozart 
aos gestos de futebol da praia... agora não 
estou mais só. Sou aspirada pelos outros 
(CLARK, 1980, p. 23).

3) subverte-se, também, por esse método, a 
separação entre eu e outro, entre sujeito e objeto. 
Quando Lygia propõe o Caminhando, se sente aspi-
rada pelos outros, já que a permanência de sua obra 
como ato e não como objeto só se dá na medida em 
que o método é diferenciadamente repetido, repeti-
do pelos outros. Daí, a consigna: “Faça você mesmo 
um Caminhando”. Por esse mesmo gesto que inau-
gura a obra, sujeito e objeto, artista e fita de papel se 
“aspiram” um no outro; 

4) por fim, no ato de se fazer a obra, se sub-
verte a separação entre espaço e tempo, já que a 
espacialidade da obra se confunde, a cada ins-

tante, com o momento do processo de um Cami-
nhando. A obra é uma realidade espaço-temporal. 

Se for assim, se nos arriscamos nessas afir-
mações de que a clínica da Reforma se faz por 
um caminhando, é porque sabemos que a clíni-
ca não pode cumprir sua tarefa sem colocar-se, 
ela mesma, em questão, analisando-se enquanto 
lugar determinado, enquanto especialismo disci-
plinar, enquanto realidade definitivamente indi-
viduada. Nesse sentido, a aventura da clínica da 
Reforma é sempre transdisciplinar, estando nos 
trânsitos por entre as disciplinas, nas interfaces 
com a filosofia, com a arte, com a política. Mas 
estar nesse movimento da clínica para fora de si 
não significa jogá-la no mato ou no lixo, mas no 
mundo. Jogá-la no mundo para ali permitir que 
ela esteja no limite de si mesma, podendo argüir-
-se enquanto lugar onde algo se passa. Onde se 
passa a clínica? A clínica se passa no gabinete? 
Passa-se na rua? Falsas questões que só nos ilu-
dem com essa preocupação tópica. Melhor per-
guntar: o que se passa na clínica? 

Mas se a clínica da Reforma não se sustenta 
em um especialismo, isso não quer dizer que não 
haja algo de específico nela. Sim, é próprio dessa 
experiência um modo de fazer, um saber-fazer 
que extrapola os settings convencionais da clíni-
ca. A clínica da Reforma é mais um saber-fazer 
(know how) do que um saber-o-que-deve-ser-fei-
to (know what). Um saber-fazer é um saber que 
se faz no movimento da experiência, sem distân-
cia, saber imediato ao que acontece, isto é, um 
saber do acontecimento. Estranha afirmação que 
coloca para nós o problema do agente desse sa-
ber, o problema do suposto sujeito desse saber. O 
saber-fazer do acontecimento clínico é um saber 
para o qual o “quem sabe” é sempre problemático. 
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Um saber do acontecimento, entendendo-se por 
essa expressão menos um saber sobre o aconteci-
mento, do que um saber realizado pelo aconteci-
mento, um saber advindo no acontecimento. O 
acontecimento sabe ou sabe-se a partir do acon-
tecimento. Daí uma questão metodológica muito 
importante: quem é o sujeito da ação clínica? 

Nas experiências da clínica acompanhamos 
processos, movimentos. Algo que se passa entre 
esses que se envolvem em uma situação clínica; 
pois quando falamos que acompanhamos clini-
camente alguém, não se pode supor que somente 
um deles seja definido pelo ato de acompanhar. 
Quando estamos acompanhados é porque algo 
se passa entre nós: eu acompanho você só e so-
mente se você me acompanha, pois do contrário 
seríamos obrigados a supor essa situação insólita 
de um acompanhante sem acompanhamento. É 
nesse entre-dois, nesse interstício da passagem, 
nesse ponto ilocalizável ou nesse não lugar (um 
u-topos) que a experiência da clínica se situa. 

Acompanhar clinicamente um movimento 
pressupõe ter um know how sobre o movimen-
to, um saber-fazer o movimento, um saber-fazer. 
Um saber-fazer na experiência, que se atualiza lá, 
mas do qual falamos aqui. 

Como, então, falar dessa experiência aqui? 
Como passar agora do saber-fazer para um fazer-
-saber, isto é, como fazer dessa experiência um 
discurso, uma teoria, uma comunicação em um 
congresso? Eis o nosso desafio que não pode ser 
enfrentado sem que possamos construir juntos 
isso que Annie Tardits (1998) designou de “co-
munidade da experiência”, uma forma de comu-
nidade em que possamos nos comunicar, com-
partilhando o que sabemos fazer. 

Qual é, então, a nossa comunidade? É a da 

clínica. Mas responder assim à questão não é lo-
calizar o que não tem lugar? 

Há um equívoco que nos ronda quando 
estamos nessas aventuras transdisciplinares: o 
perigo de, em nos desviando de lugares discipli-
nares, tomar esse desvio como sendo contra a 
clínica, um desvio para o exterior dela porque na 
direção de outra coisa, quando, diferentemente, 
podemos entender que esse desviar da clínica é a 
clínica ela mesma se fazendo. 

A clínica ela mesma se fazendo: eis aí a di-
mensão de movimento da clínica, um movi-
mento contínuo, um caminhando da clínica. E 
se falamos de caminho falamos de método. Esse 
caminhar da clínica, perambulante, peripatética 
como preferiu chamar Lancetti (2006), não pode 
ser menos rigoroso. Há um método que nos guia. 

Mas insiste uma questão: se a meta não é 
prévia ao caminhar, o que nos guia? Qual é o mé-
todo da clínica da Reforma? O método da clínica 
nos conduz por desvios: clinicar como klinikós e 
como clinamen. A aposta é na anterioridade do 
transformar por relação ao conhecer: eis o desa-
fio metodológico posto desde Freud ao afirmar 
que a formação do clínico se fazia pela experi-
mentação clínica (não conheço para fazer, mas 
faço para conhecer). Daí esta reversão paradoxal 
que, metodologicamente, faz o caminhar antece-
der qualquer meta a ser alcançada. Por isso uma 
hodos-meta. Mas o que nos guia quando o fazer 
não é antecedido pelo conhecer? Qual é o guia? 
E falamos de guia e não de direção, como se diz 
de um guia de cego que não define para onde ele 
vai, que não dá o sentido que é sempre o do cego, 
mas faz realizar a direção já em curso às cegas, 
tateante como é sempre nossa ação antes de po-
dermos juntos, em comunidade, conhecê-la. 77

Arte e Clínica,  ou do paradigm
a estético na Reform

a Psiquiátrica

a sabedoria_edicao.indd   77 19/03/12   11:26



Aqui vemos se refazer aquela imagem da 
Parábola dos Cegos que o pintor flamengo Pe-
ter Bruegel realizou em 1568, 400 anos antes da 
aventura contracultural na qual o pensamento e 
a clínica no contemporâneo ganham sua máxima 
força. A cena tocante é a de cegos guiados por 
outros cegos. A visão é substituída pela linha de 
união, pelo fio de ligação que forma um agencia-
mento coletivo. A função do guia não é tributária 
de nenhuma clarividência, de nenhuma posição 
acima ou superior, de nenhuma localização ou 
individualização da função do analista, de ne-
nhuma supervisão. Diferentemente estão todos 
incluídos no percurso: há um só acompanha-
mento. Bruegel é reconhecido como um pintor 
atípico de seu tempo, pois resistia ao formalismo 
renascentista ou às conquistas estéticas dos ita-
lianos. Na verdade, o que o encantava eram as 
experiências concretas vividas pelo seu povo. No 
lugar das personagens híbridas, dos monstros, 
das figuras mitológicas retratadas por Hierony-
mus Bosch, Bruegel depurou da cena flamenga a 
multidão como força cega que não aceita exterio-
ridade ou comando legítimo. 

Vamos às cegas, mas com rigor metodológi-
co, pois estamos forçados a pensar as condições 
de possibilidade para o exercício crítico-clínico 
quando lançados no movimento, quando não es-
tamos mais exatamente onde supúnhamos dever 
estar, quando nos deslocamos e, assim, desloca-
lizamos a clínica, evidenciando sua dimensão 
impessoal ou pública. Sim, a clínica da Reforma 
é sempre impessoal e pública já que só podemos 
nos engajar radicalmente nela se abrimos mão 
de nossas propriedades, nossos bens privados: 
minha casa, meu lugar, minha identidade, meu 
suposto saber, meu lugar de trabalho, meu espe-

cialismo. Eis, então, o desafio de uma experiência 
que é crítica das propriedades de si e, por isso 
mesmo, coletiva ou pública. É preciso fazer da 
clínica um dispositivo que opere no, por, com, 
entre, para, através do público. É preciso enten-
der essa relação não substantiva, mas preposi-
tiva entre clínica e público. Relação prepositiva 
porque supõe diversas relações possíveis entre os 
termos que se distinguem, mas não se separam. 
E afirmar essa comunidade clínica é poder estar 
na comunidade da clínica com o não clínico, da 
clínica com a arte, certamente.
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Walter Melo1

Introdução

Nise da Silveira dizia que sempre recebeu mais apoio de artistas e crí-
ticos de arte do que de psiquiatras. A relação que ela estabeleceu com o 
campo das artes foi extremamente intensa, apesar de procurar se manter 
restrita ao seu campo de conhecimento. As atividades expressivas possu-
íam, para ela, função terapêutica, deixando para os conhecedores de arte 
(SILVEIRA, 1981) as avaliações estéticas. O fato de várias obras produzidas 
pelos freqüentadores dos ateliês serem consideradas de alto valor artístico 
trazia-lhe satisfação e, ao mesmo tempo, abria-lhe um novo campo de in-
vestigação acerca dos pressupostos da psiquiatria clássica. Dessa forma, foi 
verificada a manutenção da inteligência, da capacidade criativa, do prag-
matismo, da possibilidade de estabelecer relações afetivas e, principalmen-
te, a presença de um impulso em busca da consciência, mesmo em pessoas 
com muitos anos de internação.

A relação do trabalho desenvolvido por Nise da Silveira com o campo 
das artes não ficou restrita à organização de atividades expressivas. A pro-
dução oriunda dos ateliês deu origem a centenas de exposições artístico-
-científicas, no Brasil e no exterior. Os encontros com Rubens Correa e com 
Leon Hirszman também renderam frutos: o primeiro encenou, a pedido 
de Nise da Silveira, a peça Artaud! (MELO, 2010a); e o segundo, dirigiu a 
trilogia cinematográfica Imagens do Inconsciente (AVELLAR, 2001; MELO, 
2004; 2010b). 

1Professor Adjunto da Universidade 
Federal de São João Del-Rei (UFSJ); 
Coordenador do Núcleo de Estudo, 
Pesquisa e Intervenção em Saúde 
(NEPIS); Sócio Fundador do Espaço 
Artaud; e autor dos livros: Nise 
da Silveira (Imago/CFP, 2001) e O 
Terapeuta como Companheiro Mítico: 
ensaios de psicologia analítica (Espaço 
Artaud, 2009).
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Dessa forma, as teses defendidas por Nise da Silveira para uma com-
pleta reformulação dos métodos de tratamento no campo da saúde mental 
ultrapassaram os estreitos limites acadêmicos e foram acolhidas pela so-
ciedade. O que era para ser debatido por especialistas passou a ser assunto 
de toda a sociedade e, assim, Nise da Silveira inaugurou a tradição que fez 
dos debates acerca dos tratamentos psiquiátricos um assunto de médico, de 
louco e de todo mundo um pouco (BEZERRA, 1994).

Neste artigo, vamos abordar a relação entre a obra de Nise da Silveira e a 
arte concreta no Brasil, mais especificamente com o crítico Mário Pedrosa e 
com os artistas plásticos Almir Mavignier, Abraham Palatinik e Ivan Serpa.

O Ateliê de Engenho de Dentro

O ateliê de pintura de Engenho de Dentro2 surgiu a partir do momen-
to em que Paulo Elejalde, diretor do Centro Psiquiátrico, transferiu Almir 
Mavignier para a Seção de Terapêutica Ocupacional (STO)3, dirigida por 
Nise da Silveira desde 1946. Mavignier nutria o desejo de se tornar artista 
plástico e foi trabalhar no hospital psiquiátrico para ter condições financei-
ras mínimas de se dedicar à pintura. No hospital, Mavignier exercia fun-
ções burocráticas. Certo dia, o jovem artista viu uma exposição de objetos 
oriundos dos ateliês da STO e ficou bastante interessado. Além do interesse 
pelos trabalhos expostos, Mavignier viu aí a oportunidade de ter o seu pró-
prio ateliê. Procurou, então, Nise da Silveira e lhe fez “a pergunta capital: a 
senhora não teria interesse em fazer um ateliê de pintura?” (MAVIGNIER, 
2005a). Nise da Silveira já havia feito essa proposta a Paulo Elejalde, mas 
não tinha a pessoa adequada para levar tal idéia adiante. Nise da Silveira 
aceitou prontamente a proposta de Mavignier.

O ateliê de pintura deu condições para Nise da Silveira entrar em con-
tato com os pensamentos e os sentimentos das pessoas internadas. A co-
municação com os internos através da linguagem verbal era, muitas vezes, 
extremamente difícil. Com o ateliê de pintura, abriu-se a possibilidade de 
se comunicar através das imagens. Dessa forma, podemos afirmar que Al-
mir Mavignier foi um dos principais colaboradores de Nise da Silveira no 
início dos trabalhos na STO.

O ateliê de pintura foi aberto no dia 9 de setembro de 1946 com Almir 
Mavignier como monitor4. O técnico em terapia ocupacional, que naquele 
momento não possuía instrução de nível superior, é que tinha a função de 

2 Em 1841 foi sancionado o decreto 
de criação do Hospício Pedro II, 

inaugurado no dia 8 de dezembro de 
1852. Em 1890, passa-se a chamar 

Hospício Nacional de Alienados; em 
1941, Centro Psiquiátrico Nacional; 
em 1965, Centro Psiquiátrico Pedro 

II; e, em 2000, Instituto Municipal de 
Assistência à Saúde Nise da Silveira.

3 A partir do decreto nº 51.169, de 9 
de agosto de 1961, o setor dirigido por 
Nise da Silveira passou a ser nomeado 

Seção de Terapêutica Ocupacional e 
Reabilitação (STOR).

4 Com a finalidade de oferecer 
melhores condições de trabalho 

para os membros da equipe, Nise da 
Silveira organizou, em 1948, o Curso 

Elementar de Terapêutica Ocupacional. 
Esse curso teve 44 inscritos e 25 

técnicos habilitados, dentre eles Almir 
Mavignier.
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monitor das atividades oferecidas, contrariando, 
dessa forma, dois preconceitos básicos: que a 
função terapêutica estava centrada na figura do 
médico; e que a postura dos chamados auxiliares 
deveria ser de vigilância e controle. As atribui-
ções do monitor eram as seguintes: indicar as 
atividades iniciais que o freqüentador irá par-
ticipar; possibilitar as melhores condições pos-
síveis para que o freqüentador do ateliê pudes-
se se expressar livremente; observar a maneira 
como as atividades são realizadas; acompanhar a 
maneira como o freqüentador manipula os ma-
teriais; observar as dificuldades e os progressos 
de cada freqüentador; observar o tipo de pro-
dução em cada setor; e preparar um relatório de 
progressos individuais (SILVEIRA, 1966; 1981; 
1986; 1992). A postura de permanecer atento 
e de manter um contato constante, criando um 
ambiente favorável, faz com que o monitor, atra-
vés da relação afetiva, catalise as forças autocu-
rativas da psique, possibilitando o processo de 
reordenação psíquica.

De início, o que mais atraía a atenção de Ma-
vignier era a qualidade artística apresentada em 
várias obras. O valor terapêutico das atividades 
era subentendido. Sua intenção era de descobrir 
artistas (MAVIGNIER, 2005a). Esse fato criou 
um mecanismo de retro-alimentação, no qual o 
entusiasmo do monitor pelo trabalho possibili-
tou as condições necessárias para que a produção 
surgisse com exuberância, fato que o entusias-
mava ainda mais (SILVEIRA, 1966; 1980; 1981).

Essa total disponibilidade fez com que Al-
mir Mavignier funcionasse como uma espécie de 
catalisador para Raphael Domingues e Emygdio 
de Barros (SILVEIRA, 1992). Os dois freqüenta-
dores do ateliê de pintura passaram a produzir 

obras consideradas de alta qualidade artística no 
momento em que encontraram apoio afetivo em 
Mavignier. De acordo com Gláucia Villas Bôas 
(2008): “O ateliê gerou uma rede complexa de re-
lações sociais, sem a qual não teria sido possível 
a discussão sobre a formação convencional dos 
artistas plásticos, sobre a construção de sua iden-
tidade e, mais do que isso, sobre a conversão de 
doentes mentais em artistas e de artistas figurati-
vos em concretistas” (p. 205).

Almir Mavignier, Concreto

O ambiente do ateliê de pintura era extre-
mamente agradável e foi configurado por Almir 
Mavignier em algumas telas. Em 1946, pintou 
uma tela intitulada “Ateliê”, entre 1948 e 1949 
“Isaac Liberato” e, em 1949, “Emygdio de Bar-
ros”, retratos de dois freqüentadores do ateliê. 
Nesse momento, a pintura de Almir Mavignier 
era figurativa.

O encantamento de formas e de cores sur-
preendia e fascinava a Almir Mavignier e Nise da 
Silveira. A exuberante produção surgida no ateliê 
de pintura contrastava com a monotonia da vida 
hospitalar. 

Uma das principais marcas das instituições 
psiquiátricas é a total administração do tempo. 
A equipe do hospital regula de tal modo o tem-
po que todos os dias parecem iguais. A possibi-
lidade de participar livremente de atividades ex-
pressivas possibilita, muitas vezes, que o tempo 
bifurque e que pequenos atos mecânicos possam 
ganhar significações inusitadas. 

Um dos internos do hospital de Engenho de 
Dentro, ao freqüentar o ateliê de pintura, trans-
formou a mesmice de se repetir gestos em ato de 81
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criação: Artur Amora pintou diversos quadrados 
pretos num fundo branco. Foram poucas as obras 
produzidas por Artur Amora, fato que não diminui 
a importância dessas pinturas que “era um jogo de 
dominó” (HERKENHOFF, s/d, p. 47).

Ana Mae Barbosa não acredita na explica-
ção de que Artur Amora teria se inspirado nos 
jogos de dominó para produzir seus trabalhos. 
Pensa se tratar de um ato mimético pelo fato de 
Amora ter entrado em contato com as obras de 
Almir Mavignier e, dessa forma, Amora teria 
sido “influenciado pelas obras concretistas do 
mestre Almir Mavignier” (BARBOSA, 2000, p. 
9). No entanto, temos o depoimento do próprio 
Mavignier a esse respeito:

Arthur Amora teve uma breve passagem 
pelo hospital no final da década de 40, e não 
há maiores dados a seu respeito. Chegou 
ao ateliê desejando pintar, mas declarando 
que não sabia desenhar. Propus-lhe buscar 
um motivo que o interessasse. Descobriu 
uma caixa de dominós e copiou-os intei-
ramente. Depois, começou a simplificá-los, 
abandonando os pontos, encobrindo as fai-
xas brancas e pretas, rompendo os ângulos, 
encontrando curvas e criando estruturas de 
forte contraste óptico.
Considerava o branco e o preto como co-
res suficientes para seu trabalho. Porém, 
recusou-se a mostrá-lo a seus parentes, 
pois temia ser considerado perigoso. 
Queria voltar para casa.
Produziu cinco óleos, quatro desenhos e 
projetos sobre papel. Depois, afastou-se 
do hospital.
Suas composições em branco e preto fo-

ram realizadas aproximadamente entre 
1949 e 1951. Na mesma época, grupos 
de pintores auto-intitulados “concretos”, 
influenciados pela pintura “concreta” su-
íça – de caráter geométrico – discutiam 
no eixo Rio-São Paulo sobre quem seriam 
os protagonistas do movimento no Brasil.
Os trabalhos de Amora revelam um geo-
metrismo conseqüente e livre de influências 
estrangeiras (MAVIGNIER, 2005b, p. 53).

A experiência do ateliê de pintura de Enge-
nho de Dentro foi de fundamental importância 
para as mudanças que, naquele momento, esta-
vam prestes a ocorrer nas artes plásticas brasi-
leiras. Almir Mavignier, por exemplo, “nunca 
deixou de repetir que sua experiência, no atelier 
da seção de terapêutica ocupacional, teve impor-
tância enorme na sua formação de artista” (SIL-
VEIRA, 1966, pp. 69-70).

Almir Mavignier iniciou seu trabalho nas 
artes plásticas com pinturas figurativas e, nesse 
período, constituiu-se como um dos principais 
integrantes do movimento concreto no Brasil. 
Esse movimento encontra-se diretamente rela-
cionado com o ateliê de Engenho de Dentro, e 
era constituído pelo que Mavignier (2005a) cha-
mava de não grupo: Almir Mavignier, Abraham 
Palatinik e Ivan Serpa, tendo Mário Pedrosa 
como centro.

Mário Pedrosa, Vital

Em menos de quatro meses de funcio-
namento, no dia 22 de dezembro de 1946, no 
próprio Centro Psiquiátrico, foi inaugurada a 
primeira exposição com trabalhos do ateliê de 
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Engenho de Dentro, com obras de 35 internos. 
No entanto, Almir Mavignier estava curioso para 
saber qual seria a reação do público ao entrar em 
contato com as obras, para além dos muros do 
hospital. 

No dia 4 de fevereiro de 1947, a exposição 
foi ampliada e transferida para a sede do Minis-
tério da Educação, onde permaneceu até o dia 23 
de fevereiro. Todos os dias Almir Mavignier vi-
sitava a exposição e prestava atenção nas pesso-
as. A recepção que as obras tiveram também lhe 
impressionou. Certo dia, Mavignier viu “um ho-
mem ajoelhado diante de um painel de Raphael, 
muito tempo observando, estudando o desenho 
de Raphael” (2005a). Era Mário Pedrosa.

De acordo com Nise da Silveira, os críticos 
de arte mostraram-se “mais atentos ao fenôme-
no da produção plástica dos doentes mentais que 
os psiquiatras brasileiros” (SILVEIRA, 1966, p. 
103; 1980, p. 14). O grande interesse demonstra-
do pelos críticos de arte não se deu, no entanto, 
sem que ocorressem diversas incompreensões 
evidenciadas nos títulos de algumas crônicas: 
exposição de malucos. A maior parte, porém, te-
ceu diversos elogios: Ruben Navarra, no Diário 
de Notícias de 2 de março, afirmou se tratar de 
“uma exposição notável”; Marc Berkosvitz, no 
Brazil Herald de 5 de fevereiro, se mostrou en-
cantado com as pinturas que em “suas cores e 
formas possuem simplicidade, pureza e beleza”; 
e Mário Pedrosa, no Correio da Manhã de 7 de 
fevereiro, disse que “as imagens do inconsciente 
são apenas uma linguagem simbólica que o psi-
quiatra tem por dever decifrar. Mas ninguém im-
pede que essas imagens e sinais sejam, além do 
mais, harmoniosas, sedutoras, vivas ou belas, en-
fim constituindo em si verdadeiras obras de arte”.

O apoio de Mário Pedrosa foi fundamental 
para a aceitação e desenvolvimento do trabalho 
realizado no ateliê de Engenho de Dentro. Além 
do reconhecimento que possuía como grande 
crítico de arte, a clareza de seus textos muito 
contribuiu “para esclarecer e orientar o público 
que visitava a exposição” (SILVEIRA, 1966, p. 
106). Aos elogios e esclarecimentos de Mário Pe-
drosa se contrapunham as palavras de Quirino 
Campofiorito, outro importante crítico de arte. 
Escrevendo no Diário da Noite de 5 de março de 
1947, Campofiorito afirmou que “o ponto de vis-
ta científico deverá ser dominante”, e acrescen-
tou: “a arte aí aparece apenas como um estímulo 
à base de pesquisa científica”. Notemos que os 
dois críticos de arte concordam com a validade 
científica do trabalho desenvolvido por Nise da 
Silveira, mas discordam sobre o valor artístico 
das obras.

A partir da exposição, Almir Mavignier pas-
sou a oferecer a Mário Pedrosa as novidades do 
ateliê de Engenho de Dentro e o crítico dava-lhe 
em troca novos conhecimentos. O processo cria-
tivo espontâneo, sem influências externas, obser-
vado nos pintores de Engenho de Dentro, asso-
ciada à busca da forma privilegiada, aprendida 
no contato com Mário Pedrosa, criou as condi-
ções necessárias para o desenvolvimento da arte 
concreta no Brasil.

O impacto causado pela exposição nos 
meios artísticos foi tão grande que a Associação 
dos Artistas Brasileiros solicitou que se fizes-
se outra exposição na Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI), selecionando os trabalhos “do 
ponto de vista estético” (SILVEIRA, 1966, pp. 
107-108). A exposição ocorreu entre os dias 24 
e 31 de março de 1947, terminando com uma 83
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conferência de Mário Pedrosa, intitulada A Arte Encarada como Necessi-
dade Vital. Nessa palestra, o crítico apresentou noções que desenvolveu 
nos anos seguintes: Mário Pedrosa denominou as produções da STO por 
“amostras embrionárias de arte”, dado que, de maneira diversa dos artistas 
profissionais, nota-se nas obras “a ausência dessa resistência formal”, sen-
do a produção fruto da “matéria bruta emotiva”, “da confidência subjetiva” 
(PEDROSA, 1996, p. 50 – grifo nosso); e a vitalidade da obra se dá pelo 
fato de não haver repetição ou cópia da natureza, mas sim por obedecer “às 
mesmas leis que esta” (p. 55). 

A arte como necessidade vital coloca o artista em um caminho próprio, 
em busca de uma forma privilegiada para desenvolver sua obra, afetiva e or-
denada. Nessa época, Mário Pedrosa estava escrevendo a tese Da Natureza 
Afetiva da Forma na Obra de Arte, com base na Teoria da Gestalt. Dessa tese, 
Almir Mavignier, dentre outros, apreendeu a idéia de que o conteúdo de uma 
forma se encontra na própria forma e não em sua associação com as formas 
encontradas na natureza, sendo esse novo conhecimento o que lhe “permitiu 
abandonar uma pintura naturalista e iniciar uma pintura de pesquisas con-
cretas de formas livres de associações” (MAVIGNIER, 1977, p. 177).

As proposições presentes na tese de Pedrosa vão estar na base de seu 
embate de idéias com Quirino Campofiorito durante a exposição 9 Artistas 
de Engenho de Dentro, inaugurada no dia 12 de outubro de 1949 no Museu 
de Arte Moderna de São Paulo e transferida em 25 de novembro para o 
Salão Nobre da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde permaneceu até 
o dia 10 de janeiro de 1950.

Durante a exposição, diversas crônicas evidenciam esse embate de 
idéias entre os críticos de arte5. De acordo com Nise da Silveira, “o fato 
mais marcante referente a esta exposição” (1966, p. 116), foram às opiniões 
contrárias de Pedrosa e Campofiorito. Cada um escreveu duas crônicas: 
Campofiorito n’O Jornal, nos dias 11 e 22 de dezembro de 1949; e Pedrosa 
no Correio da Manhã, de 14/12/49 e 10/01/50. Campofiorito sempre afir-
mou que as obras possuem maior interesse para o campo científico do que 
artístico e reclamou que, enquanto ninguém se pronunciava para “ressaltar 
o valor científico” do trabalho de Nise da Silveira, os críticos de arte “não 
poupam tinta e papel para elogiar” (11/12/49). Na segunda crônica, Cam-
pofiorito foi bem mais direto e enfático, considerando “excepcional (...) o 
resultado obtido com o definido tratamento terapêutico”, caracterizando 
as obras como “medíocres demonstrações artísticas” (22/12/49). Mário Pe-

5 Nise da Silveira (1966) destaca uma 
série de críticas: Sergio Milliet (Estado 

de São Paulo – 15 de outubro e 8 de 
novembro de 1949); Quirino Silva 
(Diário de São Paulo – 12, 16 e 30 

de outubro de 1949); Osório Borba 
(Diário de Notícias – 26/11/49); Ivonne 

Jean (Correio da Manhã – 30/11/49); 
Jorge de Lima (A Manhã – 30/11/49); 
Flávio de Aquino (Diário de Notícias 

– 18/12/49); Antonio Bento (Diário 
Carioca – 18/12/49); Borba Tourinho 
(O Jornal – 02/12/49); e Luiz Alberto 

Bahia (Correio da Manhã – 01/01/50).
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drosa também era da opinião de que se trata de 
um importante trabalho terapêutico e humanitá-
rio, “de rigorosa precisão científica”, mas defen-
deu argumentos exatamente opostos quanto ao 
valor artístico das obras, posicionando-se contra 
o que considera “a ‘caturrice’ e o obscurantis-
mo”. Pedrosa destacou os desenhos de Raphael 
e as pinturas de Emygdio como obras de formi-
dáveis artistas (14/12/49). No último dia da ex-
posição, Mário Pedrosa mais uma vez destacou 
Raphael (“soberbo artista”) e Emygdio (“verda-
deiro pintor, dos maiores já surgidos no Brasil”) 
(10/01/50).

Esta crônica de Mário Pedrosa recebeu o 
título Pintores da Arte Virgem. No dia 21 de de-
zembro de 1963, Mário Pedrosa escreveu uma 
nova crônica no jornal O Estado de São Paulo, 
intitulada Mestres da Arte Virgem. Lembremos 
que, alguns anos antes – 1947 –, Pedrosa utili-
zara o termo bruta, passando agora para a pala-
vra virgem. Qual a relação existente entre os dois 
termos?

Em 1945, o artista plástico Jean Dubuffet 
criou a Companhia de Arte Bruta que apresenta 
uma série de obras espontâneas que não seguem 
os padrões culturais vigentes, sendo opostas “à 
arte cultural, aos academicismos, às repetições, 
às receitas, às falsas habilidades das mãos, ao pre-
tenso bom gosto, ao pretenso bom senso” (LAS-
CAUT, 1967, pp. 2081-2082). Essa produção é 
realizada por todo tipo de pessoa que se encon-
tra fora dos meios artísticos convencionais. De 
acordo com Nise da Silveira, os artistas brutos 
formam uma grande família composta por mar-
ginais de toda ordem, entre os quais se destacam 
os internos dos hospitais psiquiátricos (SILVEI-
RA, 1992). 

Quanto ao caráter espontâneo das obras, 
podemos afirmar que a arte bruta “contesta radi-
calmente a noção tradicional do objeto estético 
como encarnação de uma vontade consciente” 
(LASCAUT, 1967, p. 2087). Essa última afirma-
tiva nos diz que “a arte bruta se define, não por 
uma ausência de reflexão e de método, mas por 
uma lógica e por outras técnicas” (pp. 2085-2086 
– grifo no original). Dessa maneira, o conceito 
de arte bruta encontra-se além das fronteiras es-
tabelecidas entre a razão e a desrazão. Apesar de 
Dubuffet utilizar a palavra bruta, com o intuito 
de causar espanto e modificar os meios tradicio-
nais de se produzir arte, o objetivo final é de “si-
tuar esta arte no campo estético”, pois “a arte bru-
ta é uma arte como as outras” (LASCAUT, 1967, 
p. 2088 – grifo no original).

A definição de arte bruta parte do pressu-
posto de que se trata de obras produzidas fora 
dos cânones da arte estabelecida. De maneira 
semelhante, Mário Pedrosa definiu arte virgem 
como obras de criadores únicos, fora dos pa-
drões “de qualquer escola, seja de Paris, Nova 
York ou Caixaprego” (PEDROSA, 1996, p. 88). 
Nada impede, porém, que as criações sejam, por 
vezes, convencionais, como Pedrosa qualifica os 
retratos feitos por Isaac Liberato. Convencional, 
mas “transido de mistério”. As pinturas de Emyg-
dio de Barros são qualificadas de impressionis-
tas. No entanto, Pedrosa utiliza aspas. O caráter 
impressionista se deve ao fato de Emygdio com-
por, à maneira de Cézanne, utilizando as cores. 
Entretanto, não há filiação a nenhuma escola. As 
naturezas-mortas de Fernando Diniz são tidas de 
“inspiração cubista”, sem que o autor tenha estu-
dado as obras de Picasso. Longe do academicis-
mo e das escolas, a arte virgem apresenta, além 85
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do movimento expressivo, sem dúvida primária, 
uma força plasmadora que se constitui como “o 
elemento ou o fator antimecânico, anti-habitual, 
antiinstintivo” (PEDROSA, 1996, p. 328).

A diferença básica entre a noção de arte bru-
ta e de arte virgem consiste no tipo de autor. En-
quanto Pedrosa disserta sobre os freqüentadores 
dos ateliês do Centro Psiquiátrico, Jean Dubuffet, 
mesmo dando especial atenção aos internos dos 
hospitais psiquiátricos, considera-os como um 
dos possíveis grupos de artistas brutos. O pon-
to de convergência entre as duas definições é a 
oposição ao convencionalismo nas artes – situ-
ando essas produções dentro do meio artístico, 
podendo, num segundo momento, abandonar o 
complemento bruto e virgem, ganhando o sim-
ples estatuto de arte – e o abandono da noção de 
intencionalidade consciente para qualificar uma 
obra como artística.

Lembremos que Mário Pedrosa havia utili-
zado a palavra bruta para definir, não à maneira 
de Dubuffet, o estado embrionário da arte apre-
sentada. Bruta na acepção de Pedrosa qualifica 
a expressividade pura: arte, mas embrionária. 
Posteriormente, passa a utilizar a palavra vir-
gem, designando verdadeiras obras de arte. Nada 
de embrionário, pois se trata de arte produzida 
pelos geniais Raphael e Emygdio.

Abraham Palatinik, Cinético

O encontro de Almir Mavignier com 
Abraham Palatinik se deu em 1948, quando Pa-
latinik retornou de Israel, onde estudou arte du-
rante quatro anos. Podemos dizer que o percurso 
de formação dos dois artistas se deu em vias pa-
ralelas, pois ambos vão da arte figurativa à arte 

concreta. A exemplo do que ocorreu com Almir 
Mavignier, a experiência do ateliê de Engenho 
de Dentro e o encontro com Mário Pedrosa fo-
ram fundamentais para a construção da obra de 
Abraham Palatinik.

Assim que se conheceram, Mavignier levou 
Palatnik ao ateliê de Engenho de Dentro. Palat-
nik ficou “fascinado e desnorteado” frente à ta-
manha liberdade de expressão, que não se con-
tentava “com tendências, influências, receitas e 
teorias”. Palatnik começou, então, a comparar o 
tipo de arte que produzia com a intensa e, muitas 
vezes, bela produção de autores como Raphael 
Domingues, “a despeito de sua esquizofrenia – e 
mesmo de certa forma beneficiados por ela, por 
que não dizer!”. De acordo com Palatinik, o en-
contro com os artistas de Engenho de Dentro foi, 
sem dúvida, “um impacto que demoliu minhas 
idéias e convicções em relação à arte” (PALATI-
NIK, 2000, p. 246; 2001, p. 57).

Palatinik ficou surpreso com tudo o que viu 
no ateliê de Engenho de Dentro. O encontro com 
as imagens do inconsciente foi, para ele, uma es-
pécie de revelação. Após o curso em Israel, Pa-
latinik se considerava um artista completo e, de 
repente, todo o seu conhecimento acerca da arte 
desmoronou (PALATINIK, 2005). O artista re-
solveu abandonar a pintura, pois se achava vazio. 

O encontro com Mário Pedrosa foi respon-
sável pelo seu segundo momento de ruptura com 
a arte figurativa. Palatinik contou a Pedrosa sobre 
o abalo que sofreu ao ver as pinturas de Engenho 
de Dentro, pois a liberdade de expressão ali vista 
contrastava com a arte que aprendera em Israel. 
Acontece que o curso de arte feito por Palatinik 
ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial e, 
além de aulas de pintura e de escultura, tinha que 
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fazer estágios nas oficinas do exército, montando 
e desmontando motores e carburadores. Mário 
Pedrosa escutava atentamente o relato e, então, 
emprestou livros de cibernética a Palatinik. O 
artista compreendeu que não estava totalmente 
vazio, que possuía “alguma bagagem” (PALATI-
NIK, 2005).

O duplo encontro (com o ateliê de Engenho 
de Dentro e com Mário Pedrosa) causou tanto 
impacto sobre Abraham Palatnik que, de manei-
ra intensa, passou a estudar a luz e o movimento. 
Através desses estudos, obteve inesperados “re-
sultados estéticos fora dos padrões usuais e das 
técnicas consagradas” (PALATINIK, 2000, p. 
246; 2001, p. 57).

O resultado obtido por Abraham Palatnik 
foi batizado de Aparelho Cinecromático, “uma 
caixa dotada de tela na qual se projetavam for-
mas coloridas em movimento” (GULLAR, s/d, p. 
64), sendo apresentado, em 1951, na I Bienal de 
São Paulo. A participação do aparelho criado por 
Palatnik na mostra paulista não se deu sem difi-
culdades, pois os organizadores da Bienal, patro-
cinada por Ciccilo Matarazzo e tendo Lourival 
Gomes Machado à frente da curadoria, criaram 
muitas resistências em aceitar “experiências inu-
sitadas como a daquele jovem artista inventor” 
(PEDROSA, 1975, p. 57). 

Mas como encaixar o Aparelho Cinecro-
mático numa mostra que distribuía premiações 
para cada forma estabelecida de arte? De acordo 
com Mário Pedrosa, entusiasta da obra de Pala-
tnik, o aparelho (a maquininha como gostava de 
chamar) somente “foi admitido na última hora, 
instalado no pior porão do edifício, e sob a con-
dição de não ser incluído na seção de Pintura ou 
de qualquer outra categoria consagrada de Arte, 

nem muito menos pretender disputar qualquer 
prêmio” (PEDROSA, 1975, pp. 57-58). No entan-
to, a comissão julgadora estrangeira quis premiar 
o trabalho, que recebeu, então, uma Menção Es-
pecial.

Curiosamente, a mesma Bienal que criou 
tantas dificuldades para a aceitação da obra de 
Palatnik, foi uma das principais responsáveis 
para que fosse lançado no Brasil o movimento 
concretista, do qual Palatnik se tornou um dos 
maiores expoentes. Isso se deu pelo fato de o 
Grande Prêmio da Seção de Esculturas ser con-
cedido à obra Unidade Tripartida do suíço Max 
Bill, líder do grupo de arte concreta de Ulm, na 
Alemanha. A partir de então, dois grupos, um do 
Rio de Janeiro e outro de São Paulo, aderiram aos 
modos concretistas de produzir arte.

A arte concreta nascia no Brasil produzindo 
um duplo embate: com a arte figurativa e com 
a arte moderna. Se o primeiro embate constitui 
o eixo principal dos questionamentos dos jovens 
artistas concretos, o embate com os modernis-
tas se deu durante a I Bienal de São Paulo, que 
teve como artistas convidados os modernistas 
brasileiros Lasar Segall, Di Cavalcanti e Cân-
dido Portinari, e premiou Max Bill, mentor da 
arte concreta, que se tornará, a partir de então, a 
principal tendência das artes plásticas no Brasil, 
criando um “ambiente artístico marcado (...) pela 
introdução da arte abstrato-geométrica e a con-
seqüente ruptura com a linguagem ‘modernista’” 
(GULLAR, s/d, p. 59).

Além da Menção Especial a Palatinik e do 
Grande Prêmio a Max Bill, a I Bienal de São Pau-
lo concedeu o Prêmio Pintor Jovem Nacional a 
Ivan Serpa. 87
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Ivan Serpa, Livre

Desde jovem, Ivan Serpa trazia as idéias de 
liberdade e de coragem criadoras. A primeira 
idéia lhe foi transmitida pelo escritor francês Ge-
orges Bernanos, que chegou ao Brasil em 1939. 
Serpa ainda era um adolescente e, um dia, lhe 
mostrou alguns desenhos. O escritor profetizou 
que ele seria um grande artista e lhe disse para 
nunca fazer concessões a ninguém. A noção de 
liberdade (de opinião, de expressão, de ação etc) 
era, para o escritor, uma forma de buscar a pureza 
encontrada, por exemplo, na infância. A segunda 
idéia lhe será transmitida, anos mais tarde, por 
Mário Pedrosa, fazendo com que Ivan Serpa não 
se prenda por muito tempo a nenhum estilo.

Em 1946, Ivan Serpa foi estudar com o 
gravador austríaco Axel Leskoschek, que pos-
suía como base didática “estimular a criação de 
uma personalidade artística, de uma linguagem 
singular e independente” (SIQUEIRA, 2004, p. 
159). Posteriormente, Ivan Serpa dará aulas de 
arte para crianças no Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro. Como professor era discipli-
nado e severo, mas ao mesmo tempo doce. As 
aulas não estavam baseadas em modelos e técni-
cas a serem copiadas e aprendidas, mas na busca 
de respostas individuais.

Essas características já estavam presentes em 
Ivan Serpa quando ele e Almir Mavignier se co-
nheceram na Associação Brasileira de Desenho, no 
mesmo período em que Palatinik voltava ao Brasil. 
Dessa maneira, estava formado o não grupo, que 
passou a freqüentar o ateliê de Engenho de Dentro 
e a casa de Mário Pedrosa. Lembremos que esse é o 
período de transição da arte figurativa para a arte 
concreta nas obras dos três artistas. 

Ivan Serpa também buscava a forma privi-
legiada e considerava que a arte abstrata era, pa-
radoxalmente, uma resposta dos tempos em que 
vivia, de desintegração da matéria, e um modo 
perene de se expressar. Em tempos difíceis, como 
o pós-guerra, a arte poderia contribuir na busca 
do que temos como forma elementar de expres-
são, através “de uma simplificação da linguagem 
que, entretanto, não lhe retire o sentido de poe-
sia e espontaneidade” (SIQUEIRA, 2004, p. 161). 
Daí sua vinculação à arte concreta.

Ivan Serpa ganhou o Prêmio Pintor Jovem 
Nacional na I Bienal de São Paulo com a obra For-
mas. Esse óleo sobre tela apresenta, num fundo 
azul, três círculos de tamanhos e cores diferentes: 
o círculo menor é preto e encontra-se no alto, à 
direita; o círculo maior é branco, estando abaixo 
do preto e se estendendo, em declive, da esquer-
da para a direita; e, nesse declive, encontra-se um 
círculo laranja. A disposição dos círculos nos dá 
a sensação de movimento, como se o círculo pre-
to fosse cair sobre o branco e o laranja rolar no 
declive. Essa possibilidade de movimento abrup-
to, no entanto, não acontece e a obra parece, en-
tão, contrariar a lei da gravidade, pois não ocorre 
nenhum barulho de queda dos corpos e toda a 
construção permanece estável: “nada realmente 
acontece, prevalece o silêncio das formas que se 
mantêm estáticas, intocáveis, em pleno equilí-
brio e sustentação, talvez, proporcionados pelo 
azul claro que harmoniza a simples estrutura” 
(BARCINSKI, 2004, p. 15).

Essa obra de Ivan Serpa tornou-se o mar-
co inicial da arte concreta entre os brasileiros. 
Como já dissemos, a arte concreta se opôs à arte 
figurativa e ao nacionalismo modernista que 
aglutinou forças em 1922. No entanto, o maior 
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embate dos adeptos da arte concreta ocorre “no 
interior do próprio grupo concretista” (HERKE-
NHOFF, s/d, p. 41), pois uma cisão foi anunciada 
logo no início. Havia um grupo paulista, mais 
objetivo e cerebral, valores opostos ao não gru-
po do Rio de Janeiro, mais subjetivo e intuitivo 
(HERKENHOFF, s/d; GULLAR, s/d).

Esse embate se estendeu por toda a década 
de 1950, ganhando as páginas dos jornais num 
acirrado debate entre Waldemar Cordeiro e Fer-
reira Gullar. Enquanto os cariocas eram ataca-
dos por Waldemar Cordeiro por considerar que 
“estes ainda não deram o saldo qualitativo que 
possibilita situar o problema da arte de vanguar-
da em termos diretos” (CORDEIRO, s/d, p. 134), 
Ferreira Gullar repassava a crítica aos paulistas, 
mas com os sinais invertidos, pois considerava 
que “de uma objetividade crítica, devia-se passar 
a uma objetividade criadora” (GULLAR, s/d, p. 
140). Gullar considerava as obras paulistas limi-
tadas pelo fato de se submeterem aos dogmas 
concretistas. Dessa maneira, Ferreira Gullar não 
estava atacando a arte concreta, mas a ortodo-
xia que caracterizava o grupo paulista. Ferreira 
Gullar mantinha-se fiel ao princípio fundador da 
arte, a criatividade, e decretava o fim do concre-
tismo ortodoxo: “esse está morto e enterrado” (p. 
141).

A diferença detectada entre os grupos con-
cretistas de São Paulo e do Rio de Janeiro deve 
ser atribuída, pelo menos, a dois fatores: o misto 
de racionalidade e desvario de algumas obras da 
STO; e a liderança de Ivan Serpa entre os cariocas. 

Voltando às características da obra de Ar-
tur Amora, podemos dizer que, antes de Max 
Bill nos apresentar a Unidade Tripartida, Amora 
fez com que a arte geométrica encontrasse “uma 

raiz remota no Setor de Terapia Ocupacional” 
(HERKENHOFF, s/d, p. 47). Amora estabeleceu 
o paradoxo de produzir através de um estilo que 
pressupõe uma alta dose de racionalidade num 
ambiente destinado a tratar de pessoas que, su-
postamente, a perderam. A obra de Artur Amora 
aponta para os cariocas a necessidade de se res-
gatar “o sujeito no âmbito da arte (...) resolvendo 
os impasses da racionalidade geométrica” (p. 47). 

Ivan Serpa, por seu turno, mesmo se tor-
nando “um dos mentores e divulgadores” da arte 
concreta (BARCINSKI, 2004, p. 15), não pode 
ser encerrado em qualquer tipo de movimento: 
“não há um estilo Serpa, nem um estilo ao qual 
adere inequivocamente” (SIQUEIRA, 2004, p. 
155).

Essa versatilidade fez com que Ivan Serpa, 
mesmo considerando que a abstração geométri-
ca é o fundamento de sua carreira, consiga criar 
a partir de incessantes “mutações estilísticas” 
(SIQUEIRA, 2004, p. 156). Dessa maneira, a fase 
geométrica se dissolve em belas manchas abstra-
tas, que desemboca no resgate do figurativismo, 
passando pela chamada Fase Negra de cunho ex-
pressionista, até retornar ao geometrismo. Esse 
percurso pautado pela liberdade encontra refe-
rências na arte das crianças e no ateliê de Enge-
nho de Dentro.

Darcílio Lima, Erótico e Herético

A busca pela forma privilegiada, misto de 
objetividade e de afeto, fez com que, dentro da 
arte concreta, Almir Mavignier, Abraham Pala-
tinik e Ivan Serpa procurassem cada um, o seu 
próprio caminho, o seu estilo pessoal, a sua for-
ma de expressão. A liberdade de estilos é a prin- 89
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cipal característica dos pintores do ateliê de Engenho de Dentro. Em Ivan 
Serpa, profundamente marcado pela idéia de liberdade, temos o encontro 
não só com as produções de Raphael Domingues, Emygdio de Barros, Isaac 
Liberato, mas também com Darcílio Lima, que não freqüentava o ateliê de 
Engenho de Dentro, mas a Casa das Palmeiras6. 

No ateliê da Casa das Palmeiras, Nise da Silveira imprimiu as mesmas 
características do ateliê de Engenho de Dentro, só que com um importan-
te diferencial: enquanto em Engenho de Dentro se pintava com liberdade, 
mas as pessoas se encontravam internadas, na Casa das Palmeiras, a liber-
dade de expressão se alia à liberdade de poder ir e vir, pois se trata de uma 
clínica com as portas abertas.

Darcílio Lima teve uma breve passagem pela 
Casa das Palmeiras, provavelmente entre 1965 e 
1967. Seus primeiros trabalhos foram pequenos 
bichos que fazia no setor de modelagem. Através 
do contato afetivo com a artista plástica Georget-
te Melhem, então monitora do ateliê de pintura, 
Darcílio passou a desenhar. Os desenhos feitos 
com lápis cera, retratando a supremacia do ins-
tinto, como gostava de dizer, logo chamaram a 
atenção. 

Nise da Silveira apresentou-o, então, a Ivan 
Serpa que, impressionado com as obras, ofereceu 
a Darcílio o seu ateliê. Os desenhos vistos por 
Serpa fazem parte da série que Mário Pedrosa 
denominou por Cristo e a Matéria: “Foi então 
que ele descobriu no mistério do Cristo a cópula 
desesperada da carne. Darcílio passou a comba-
ter os dragões da concupiscência, que para ele se 
encarnam no misticismo da Igreja. Ele opõe ao 
misticismo a santidade do amor erótico” (PE-
DROSA, [1968] 1995, p. 239).

De acordo com Mário Pedrosa, a obra de 
Darcílio Lima é a de um “surrealista autêntico” 
(PEDROSA, [1968] 1995, p. 239) que, desde os 
seus desenhos a lápis cera na Casa das Palmeiras 
até os minuciosos bicos de pena, nos apresentou 

6 A Casa das Palmeiras é uma 
instituição sem fins lucrativos, fundada 

no dia 23 de dezembro de 1956, por 
Nise da Silveira (psiquiatra), Maria 
Stela Braga (psiquiatra), Belah Paes 

Leme (cenógrafa) e Lygia Loureiro da 
Cruz (assistente social), com o objetivo 

de superar o recorrente problema das 
reinternações psiquiátricas.

Darcílio Lima
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uma arte erótica e herética. Podemos acompanhar o desenvolvimento artís-
tico na obra de Darcílio Lima, principalmente após o encontro com Ivan 
Serpa.

O ateliê de Ivan Serpa ficava em sua própria casa. Dessa forma, Lygia 
Serpa, esposa de Ivan, mantinha contato com os alunos do marido, dentre 
eles Darcílio Lima. Ela dizia que Darcílio sempre falava que o portal do 
ateliê de Ivan Serpa deveria ser rebaixado para que as pessoas se curvassem 
em posição de respeito ao entrar. Ivan Serpa funcionou como um autêntico 
mestre para Darcílio. Isso não quer dizer que Ivan Serpa ensinava fórmulas 
prontas, mas que oferecia ao aluno as diversas técnicas, sempre pelo viés da 
liberdade. Dessa maneira, portava-se como um professor que “nada ensi-
nava aos alunos, mas os ajudava a encontrar respostas” (FERREIRA, 2004, 
p. 204).

Durante as aulas, seja com as crianças na Escolinha de Arte do Mu-
seu de Arte Moderna seja com Darcílio Lima em seu ateliê, Ivan Serpa ob-
servava a maneira com que pintavam e admite que, no caso das crianças, 
elas exerceram influência em sua arte: “Foi olhando seus quadros que perdi 
o medo de empregar a cor. A criança não tem medo de empregar a cor” 
(SERPA apud FERREIRA, 2004, p. 205). Podemos supor que o contato com 
Darcílio Lima também tenha lhe influenciado.

O encontro entre os dois artistas foi extremamente fecundo, pois Dar-
cílio rapidamente recebeu amplo reconhecimento, sendo premiado no 
Salão de Campinas de 1969 e no Salão Nacional de 1972, ganhando uma 
viagem com permanência de dois anos em Paris. Em relação a Ivan Serpa, 
podemos afirmar que não saiu ileso do contato com Darcílio Lima e suas 
poderosas forças trazidas à luz em impressionantes imagens, que nos apre-
sentam “uma vitória final tanto no amor profano e sacrílego” (PEDROSA, 
[1968] 1995, p. 239). A mensagem trazida pelo psicopompo Darcílio Lima 
é a “das horas fundamentais” (PEDROSA, 1975, p. 305) e vem não se sabe 
de onde. Mas, com certeza, o tema que une o espírito e a matéria surge 
como uma necessidade que precisa ser muitas vezes repetida, por ser “não 
só um talento, mas um súdito do mundo interior com uma mensagem. 
Uma terrível mensagem” (PEDROSA, [1968] 1995, p. 238).

A terrível mensagem apresentada pelas obras de Darcílio Lima, espécie 
de metafísica do sexo, não teria se imiscuído nas entranhas da série Op-
-erótica que, em 1970, Ivan Serpa desenvolveu com nanquim?

 Acima, detalhe de obra de Darcílio Lima 
e, abaixo, obra de Ivan Serpa da série 
Op-erótica
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Museu de Imagens do Inconsciente, 
Museu das Origens

Almir Mavignier trabalhou na STO até no-
vembro de 1951, seguindo para Paris e, depois, 
para a Alemanha, onde se estabeleceu como 
professor de arte na Universidade de Hambur-
go. Durante o período em que esteve à frente do 
ateliê de Engenho de Dentro, sempre se mostrou 
extremamente dedicado, pois “respeitava, ad-
mirava, tratava de pessoa para pessoa aqueles 
habitantes do hospital psiquiátrico” (SILVEIRA, 
1980, pp. 13-14).

A produção dos ateliês de pintura e de mo-
delagem da STO deu origem ao Museu de Ima-
gens do Inconsciente, fundado em 20 de maio de 
1952. Esse museu não possui como proposta de 
trabalho a simples exposição de belos quadros. 
Como o museu se caracteriza por ser um braço 
dos ateliês que se abre para acolher a rica produ-
ção de imagens, deve também abrigar os autores 
das obras. O Museu de Imagens do Inconsciente 
já nasceu, portanto, com uma proposta comple-
tamente diversa de qualquer outro: “completar-se 
numa comunidade” (PEDROSA, 1980, p. 10). 

Essa comunidade, no entanto, não pode 
lembrar em nada as práticas asilares, apesar de 
se encontrar incrustada no asilo. O ambiente do 
museu é totalmente diverso de todo o Centro 
Psiquiátrico. O museu deve permanecer vivo, 
como um local onde seus freqüentadores gos-
tem de ir e tenham suas produções valorizadas: 
“O Museu de Imagens do Inconsciente é mais 
do que um museu, pois se prolonga de interior a 
dentro (sic) até dar num atelier onde artistas em 
potencial trabalham, fazem coisas, criam, vivem 
e convivem” (PEDROSA, 1980, p. 10 – grifo no 
original).  

O museu possui, então, diversas finalidades: 
guardar e catalogar as obras; servir de comuni-
dade aos autores; funcionar como um centro de 
estudos interdisciplinares; pesquisar as séries 
de imagens do inconsciente; promover a inter-
seção de ciência e arte; instalar uma exposição 
permanente em sua sede; e promover exposições 
eventuais, de cunho educativo, em museus e sa-
las de exposição: “Museus existem para fornecer 
informação” (MENSCH, 2002, p. 259). Além de 
apresentar obras de grande beleza plástica, as ex-
posições organizadas pela equipe do Museu de 
Imagens do Inconsciente possuem como marca 
a densa documentação pautada em extensas pes-
quisas. 

As imagens do inconsciente podem ser con-
sideradas, por vezes, como obras de arte. No en-
tanto, todas as obras produzidas, sem exceção, 
possuem valor terapêutico e de pesquisa. A in-
terface entre ciência e arte é evidenciada desde 
o início dos trabalhos no ateliê de Engenho de 
Dentro, com Nise da Silveira observando aten-
tamente os desdobramentos intrapsíquicos re-
velados pelas imagens do inconsciente e Almir 
Mavignier tentando descobrir artistas.

Em 1971, o Diretor do Museu de Arte de Ulm 
(Alemanha), Herbert Pée, deu o seguinte depoi-
mento no livro de visitas do Museu de Imagens 
do Inconsciente: “O Brasil deveria proteger estas 
obras. Pertencem à maior herança espiritual desta 
nação”. Nessa perspectiva, Mário Pedrosa propôs 
no dia 15/09/78, a criação do Museu das Origens, 
com a participação do Museu de Imagens do In-
consciente.

A proposta de Mário Pedrosa de fundar o 
Museu das Origens teve início quando o crítico 
de arte organizava uma exposição de arte indíge-
na no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de 
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Janeiro, sendo surpreendido pelo incêndio que, 
em 1978, destruiu esse museu. Foi instaurado um 
Comitê Permanente pela Reconstrução do MAM 
que se reuniu no dia 14 de setembro no Parque 
Lage para discutir as propostas de reelaboração. 
Mário Pedrosa lançou, então, a idéia de interligar 
cinco museus: do índio, do inconsciente, de arte 
moderna, do negro e de arte popular. A justificati-
va de tal projeto é que “toda a arte moderna inspi-
rou-se na arte dos povos periféricos” (PEDROSA, 
1995, p. 309). 

De acordo com Otília Arantes, a idéia do 
Museu das Origens não foi apreciada com o devi-
do cuidado: “Ninguém lhe deu ouvidos” (ARAN-
TES, 2000, p. 51). No dia 29 de novembro de 1995, 
o Museu Nacional de Belas Artes inaugurou a Ga-
leria Mário Pedrosa baseada no projeto do Museu 
das Origens (CORRÊA, 2002). No ano de 2000, 
durante as comemorações dos 500 anos do Brasil, 
a chamada Mostra do Redescobrimento também 
se baseou na idéia do Museu das Origens para ela-
borar as exposições de artes plásticas. 

No Museu das Origens teríamos o país mis-
cigenado pelo encontro das raças, teríamos tam-
bém a junção do moderno com o popular, assim 
como a superação da dicotomia razão e desrazão. 
O Museu de Imagens do Inconsciente traz em si 
essas três características do Museu das Origens: 
A obra produzida por Fernando Diniz não é alta-
mente representativa da exclusão sofrida pelo ne-
gro no país? Octávio Inácio não pintou os rituais 
indígenas e as danças dos negros? Arthur Amora 
não antecipou a arte concreta? 
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José Carlos Avellar2

Sempre que nos aproximamos desta questão, a relação entre o cinema 
e a saúde mental, duas pequenas anedotas reais me vêem à cabeça. Uma de-
las eu li e outra eu vi. Elas me parecem relacionadas com essa área de fron-
teira entre a sanidade e a insanidade, e que são muito esclarecedoras, para 
mim pelo menos, desse espaço entre o que seria a saúde e o que seria a não-
-saúde mental. Uma delas, a que eu vi, aconteceu quando começava a fazer 
crítica de cinema. No jornal, comigo, outros críticos de cinema. Um dia, 
muito pouco à vontade, um de meus colegas veio falar comigo. O jornal, 
naquela época, determinava numa pauta de trabalho quem iria escrever 
sobre determinado filme, e ele veio propor que fizéssemos uma troca. Não 
me lembro sobre que filme eu deveria escrever. Não me lembro do filme 
que indicaram para ele. Não lembro, porque no momento não dei maior 
importância ao pedido, um pedido simples para escrever sobre outro filme, 
coisa nem tão incomum assim. Só muito depois do ocorrido, a questão me 
pareceu interessante, possivelmente porque ouvi algo semelhante de outros 
espectadores ou críticos de cinema. Ele queria trocar porque, pela leitu-
ra do resumo da história contada no filme, ele se deu conta de que iriam 
aparecer imagens de baratas gigantes. Ele me disse algo assim: “vou ficar 
apavorado com essas imagens de baratas grandes na tela. Não vou conse-
guir. Não agüento ver essas imagens. Não posso escrever sobre esse filme”. 
A história ficou na minha memória como exemplo de quão profundamente 
a imagem do cinema (talvez se possa dizer: toda e qualquer imagem, mas 
para mim em especial a do cinema, pela maneira de se mostrar na tela) age 
sobre o espectador: vai muito além da possibilidade que temos de manter 
uma relação racional e consciente com a imagem. E também porque o lugar 
comum, o comentário que surge de imediato à simples lembrança dessa 
historinha é a mais feita das frases feitas: “isso é uma maluquice!”. 

1 Este texto é uma versão modificada 
da palestra proferida no I Encontro de 
Arte & Saúde Mental, Mesa: Cinema, 
no Teatro Noel Rosa do Centro 
Cultural da UERJ – Rio de Janeiro, 21 e 
22 de setembro de 2006.

2 Crítico de cinema; autor, entre 
outros, de O Chão da Palavra: cinema 
e literatura no Brasil (Rocco, 2007); A 
Ponte Clandestina: teorias de cinema 
na América Latina (Editora 34, 1995); 
O Cinema Dilacerado: entre o ato 
institucional número 5 e a abertura 
(Alhambra, 1986). Uma coletânea 
de ensaios encontra-se em (www.
escrevercinema.com).
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Queria colar nessa historinha algo que li, muito tempo depois, que não 
tem qualquer ligação direta com o que acabo de contar, mas que de algum 
modo (poderia dizer: por algo que escapa à razão) se encontra relacionado 
na minha imaginação às baratas gigantes que meu colega de crítica não 
suportava ver. Trata-se de uma entrevista de Bernardo Bertolucci, pouco 
depois de fazer La luna3. Acho muito divertida uma observação dele, que 
estava então começando a fazer análise. O jornalista perguntou que relação 
ele via entre a psicanálise e o cinema, como ele via o fato de Freud jamais 
ter se interessado por cinema – são conhecidas algumas anedotas com rela-
ção a isso: um diretor alemão, Georg Wilhelm Pabst, quis fazer na metade 
dos anos 1920, um filme inspirado nas idéias de Freud – Segredos de uma 
alma4. Tentou um encontro com ele, mas Freud negou-se ao encontro. Não 
via possibilidade de transformar as imagens conceituais que formulava em 
imagens de cinema. É conhecido também um comentário dele sobre uma 
ida ao cinema. Ele foi levado para ver um filme em Nova York e não en-
tendeu nada, não viu graça em nada. Disse algo como: “as pessoas ficam 
correndo de um lado para o outro. Um absurdo! Eu não sei para que as 
pessoas precisam de cinema”. Bertolucci, comentando essa afirmação, disse 
algo mais ou menos como: “Freud não precisava de cinema. Ele tinha os 
sonhos dos pacientes dele. Ele já tinha aí uma ficção extremamente rica 
com a qual ele podia lidar”. 

Dentro dessas duas breves anedotas, como se elas fossem molduras, 
queria fazer algumas observações antes de chegar ao que me interessa 
mesmo, dois exemplos tirados do cinema brasileiro. Queria antes lembrar 
alguns clichês da relação do cinema com a loucura, com a fronteira en-
tre a sanidade e a insanidade – se é que se pode chamar assim; imagens 
verbais são sempre pouco adequadas para falar de imagens visuais, para 
dizer como as sentimos. Digamos que, ainda hoje, quem vai ao cinema, 
ao entrar em contato com os filmes produzidos pela grande indústria, se-
gue uma construção narrativa, uma construção de personagens e um tipo 
de aventura, ou histórias, fundadas pelo cinema norte-americano entre as 
décadas de 1930 e 1950. E, nessas histórias, o louco é sempre a ameaça às 
pessoas sadias. É o não igual. É o outro. É o inferno. É o que vai destruir. 
É o que tem um poder e uma capacidade de destruição acima do imagi-
nável. Essa imagem clichê foi criada entre a Primeira e Segunda Guerra 
Mundial, muito provavelmente por isso mesmo, por causa da guerra, como 
arma de guerra, como propaganda de guerra, e muito repetida no cinema 

3 Filme de Bernardo Bertolucci; roteiro 
de Bertolucci, Franco Arcalli, Giuseppe 
Bertolucci e Clare Peploe; fotografia de 

Vittorio Storaro. Com Jill Clayburgh, 
Mathew Barry, Veronica Lazar, Alida 

Valli. Itália, 1979.

4 Segredos de uma Alma (Geheimnisse 
einer Seele), de Georg Wilhelm 

Pabst; roteiro de Karl Abraham, Hans 
Neumann, Colin Ross e Hanns Sachs; 

fotografia de Robert Lach, Curt Oertel 
e Guido Seeber. Com Werner Krauss, 

Ruth Weyher, Ilka Grünning e Jack 
Trevor. Alemanha, 1926.
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como uma forma de caracterizar o vilão da história – por exemplo: nazista 
igual a louco assassino; ou mais simplesmente: nazista igual a louco, já que 
todo louco, no cinema, é essencialmente um assassino. Assim, tornou-se 
possível caracterizar o vilão sem precisar discutir o que fez dele um vilão. 
Ou seja, não precisávamos discutir o bandido de um filme policial ou um 
bandido de um western ou um bandido de um filme de guerra enquanto 
um caso particular. Não precisávamos discutir o fenômeno do nazismo na 
Alemanha ou do fascismo na Itália porque eles podiam ser imediatamente 
classificados como resultados da ação de um louco. Em algum momento 
um louco tomou conta do país e a partir deste fato as coisas passaram a se 
desenrolar de modo irracional e violento. Não há necessidade de explicar 
na medida em que o outro era o louco, o diferente, o que não seguia norma, 
uma espécie de aberração da natureza humana. O outro, o louco, era, de 
certo modo, a ameaça e também a confirmação da nossa sanidade, porque 
nós não éramos como ele. Nem há necessidade de enfrentar efetivamente o 
problema: o outro não fazia parte do interesse dos filmes, era simplesmen-
te um clichê, uma figura estratificada, um personagem que nascera assim, 
como um elo perdido entre uma fera e um ser dotado de razão. Esse perso-
nagem era, portanto, a explicação da nossa sanidade e, ao mesmo tempo, a 
explicação dos perigos que a nossa sanidade corria. Ele era sempre alguma 
coisa externa, era o inferno, era o outro lado, e a existência deste outro lado 
é que criava a necessidade de seu contraponto, o herói que imediatamente 
identifica a loucura do outro e luta em defesa da razão.

Nesse quadro, algo mudou. Para citar o exemplo de filmes recentes, po-
demos ver o que mudou em dois ou três filmes ou séries de televisão. Veja-
mos O silêncio dos inocentes5. O personagem central desse filme, Hannibal 
Lecter, é um herdeiro direto dessa tradição que faz do outro, do diferente, 
uma ameaça para toda a gente normal. E, ao mesmo tempo, é um sinal, um 
sinal mais evidente, da transformação, no cinema norte-americano, desta 
composição-clichê: o louco, o que ameaça, o que destrói a boa ordem, o que 
não é só um assassino, mas um assassino monstruoso, transforma-se num 
personagem sedutor, porque – parece loucura dizer assim – o louco aparece 
aqui como dotado de uma super-razão. 

Na metade dos anos 1970, digamos: a partir da experiência da guerra 
no Vietnã, começa a se formar nos Estados Unidos (e também nos Estados 
Unidos virtual, habitado pelo espectador do cinema de Hollywood) certa 
atração pelo personagem de exceção, seja ele de uma violência absoluta, de 

5 O Silêncio dos Inocentes (The Silence 
of the Lambs), de Jonathan Demme; 
roteiro de Ted Tally, adaptado do livro 
de Thomas Harris; fotografia de Tak 
Fujimoto. Com Jodie Foster, Anthony 
Hopkins, Scott Glenn, Ted Levine e 
Brooke Smith. EUA, 1991.

97
N

a Fronteira entre a Saúde e a N
ão-Saúde

a sabedoria_edicao.indd   97 19/03/12   11:26



uma ameaça absoluta, ou de um comportamen-
to inteiramente fora do padrão de normalidade 
determinado pela tradição de Hollywood, desde 
antes dos códigos de boa conduta adotados pela 
indústria cinematográfica norte-americana. Na 
metade dos anos 1970 os vilões passam a ser os 
personagens centrais das histórias, ou melhor, o 
vilão passa a ser o herói da história. O clichê de 
sempre aparece como se fosse um novo clichê. 
O clichê de sempre ainda hoje se encontra forte-
mente difundido pela indústria cinematográfica. 
A repetição desse padrão ao infinito tornou esse 
clichê uma figura de fácil entendimento. De fácil 
discernimento pelo espectador de qualquer parte 
do mundo. A possibilidade de aceitar, de compre-
ender logo, que tal personagem é um assassino 
porque é louco tornou-se comum mesmo quan-
do a experiência cinematográfica não tem nada a 
ver com a experiência do espectador do lado de 
fora do cinema. Dentro da sala de projeção, na 
lógica particular do espetáculo produzido pela 
grande indústria, ninguém precisa se perguntar 
o que fez daquele personagem um louco. Por 
que razão – não sei se essa é a palavra que cabe 
aqui – ele perdeu a razão? Essa é, talvez, a per-
gunta que nos move à questão verdadeiramente 
inquietante. Essa não é uma questão discutida no 
cinema, essa jamais foi uma questão de interesse 
da produção industrial. Nos filmes produzidos 
para um amplo consumo, loucura não se discute. 
É uma questão que talvez se discuta antes do fil-
me, mas não no filme: na tela aparece como um 
fato. Não acontece alguma coisa que enlouquece 
um personagem. Acontece alguma coisa porque 
o personagem é louco. 

Digamos: nem tudo que é bom para o cine-
ma industrial é bom para os cinemas nacionais. 

Os cinemas autorais que começaram a surgir em 
todo mundo a partir dos anos 1960, em todo 
mundo, mesmo dentro dos Estados Unidos, o 
cinema feito fora do modelo da grande indústria 
do audiovisual, se interessa pelo personagem de 
exceção, pelo que existe na fronteira entre a ra-
zão e a perda da razão, guiado por outro clichê 
do louco. Guiado por um clichê que precedeu 
esse inventado pela indústria cinematográfica 
na passagem do filme mudo para o filme sonoro, 
na passagem da Primeira para a Segunda Guerra 
Mundial: o clichê que identifica o artista como 
um louco, que identifica o artista como alguém 
que sofre tanto a incompreensão da gente co-
mum quanto o louco, ou como alguém dotado 
de um processo de criação, de invenção, de ex-
pressão, semelhante àquele do louco, na medida 
em que não se limita a seguir a razão, ou, se não 
a razão, o senso comum. 

Como, especialmente no século XIX, volta-
-se a perguntar porque alguém quer ser poeta 
ou pintor, atriz ou ator. Por que alguém quer fa-
zer música, teatro ou cinema? Tal desejo parece 
coisa de doido. Na expressão bem popular: uma 
maluquice. Isso é uma loucura. Por que alguém 
quer se dedicar a essas coisas? Por que alguém 
quer fazer isso? Ou ainda, a expressão era aplica-
da, também, ao fato de que alguém só consegue 
ser criativo porque é louco, que só se dedica as-
sim a uma atividade sem uma finalidade precisa 
porque traz dentro de si certa dose de loucura 
– como acentua o dito popular que garante: de 
médico, poeta e de louco cada um de nós tem 
um pouco. Algo dessa sensação antiga passa a 
ser assimilada pelo cinema e começa a ser utili-
zada como uma constituinte de alguns persona-
gens de exceção. 
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Não por acaso, recentemente voltaram a surgir filmes, nem todos exi-
bidos entre nós, que tratam o grande clichê do artista louco, Van Gogh. 
Surgem biografias de Van Gogh, filmadas em várias cinematografias, mun-
do afora. Nos Estados Unidos, na França, na Suécia, na Alemanha – todas 
um pouco menos interessadas em Van Gogh enquanto pintor e um pouco 
mais interessadas nele enquanto o louco que arrancou a orelha para pintar. 
De qualquer modo, começaram, num tempo recente, a aparecer no cinema, 
situações em que um personagem meio artista apresenta-se como uma es-
pécie de crítica da razão. Como uma forma de criticar o que a razão impe-
dia de fato ou parecia impedir: a possibilidade de realização das pessoas, a 
possibilidade de uma vida realmente criativa. Isso é especialmente presente 
em cinematografias vindas de países que, digamos, têm uma organização, 
não sei se podemos dizer racional, mas usemos a expressão como um modo 
provisório, imperfeito, de dizer que isso é presente em países que têm cultu-
ras mais racionais que afetivas, culturas onde a razão se impõe como uma 
ordem que procura controlar a desordem do sentimento. 

Uma cena de um filme de Ruy Guerra pode servir de exemplo. Trata-se 
de A bela palomera6. Nele há uma cena que ilustra bem essa questão, aquela 
em que um personagem inteiramente apaixonado por uma mulher que não 
correspondia à paixão se desespera andando na rua, num dia de chuva, com 
raiva de si mesmo porque, repete em voz alta, fala sozinho como um doido, 
não há razão que explique porque uma pessoa perde a razão e se apaixone 
por outra. Esse é o grande drama que ele vive. Como é que alguém pode 
perder a razão a ponto de se apaixonar pelo outro? Como é? Alguém pode 
não se controlar pela razão, e se deixar levar pelo sentimento? Esse tipo de 
questão tem sido vivido no cinema desde os anos 1970. Outro exemplo, já 
não mais de um personagem, mas de uma estratégia de narração, é o de um 
filme do diretor alemão Werner Herzog: O enigma de Kaspar Hauser7. O 
título original, Jeder für sich und Gott gegen alle, quer dizer, ao pé da letra, 
“cada um por si e Deus contra todos”, frase que ele ouviu no Macunaíma8 
de Joaquim Pedro de Andrade, na cena em que o herói sem nenhum caráter 
grita, no meio da rua, para escapar da situação complicada em que se en-
contra: “agora está na hora de cada um ir por si, e Deus está contra todos”. 
E ele usou essa frase como título do filme para contar uma ficção inspirada 
na história real de Kaspar Hauser, que viveu acorrentado numa cela, desde 
criança, sem nunca ter visto a luz do dia ou qualquer outra pessoa além do 
carcereiro, até que, encontrado, libertado, passou a viver em comunida-

6 A Bela Palomera (Fábula de la Bella 
Palomera), de Ruy Guerra; roteiro 
de Guerra e Gabriel García Márquez; 
fotografia de Edgard Moura. Com 
Ney Latorraca, Claudia Ohana, Tônia 
Carrero, Dina Sfat e Chico Díaz. Brasil/
Espanha, 1988.

7 O Enigma de Kaspar Hauser (Jeder 
für sich un Gott Gegen Alle), de 
Werner Herzog; roteiro de Herzog 
e Jakob Wassermann; fotografia de 
Jorg Schmidt Reitwein. Com Bruno 
S., Walter Ladengast, Brigitte Mira e 
Michael Kroechee. Alemanha, 1974.

8 Direção e roteiro de Joaquim Pedro 
de Andrade, baseado no livro de Mário 
de Andrade; fotografia de Guido 
Cosulich e Affonso Beato. Com Paulo 
José, Grande Otelo, Milton Gonçalves, 
Dina Sfat e Rodolfo Arena. Brasil, 
1969.
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de. E, na história, na história real e na história tal como ela é contada por 
Werner Herzog, Kaspar Hauser não tinha nenhuma noção de perspectiva, 
seu cérebro, confinado ao escuro e às paredes da cela, não aprendera a ver 
o espaço de uma paisagem aberta. Os relatos que se fazem dele dizem que, 
quando ao ver, por exemplo, uma galinha avançar em sua direção, como 
um analfabeto visual ou como um louco, ele simplesmente via uma galinha 
aumentando de tamanho. Herzog se utiliza desse fato no filme para, no 
final, depois da morte de Hauser, quando um grupo de médicos estuda o 
cérebro dele, criticar a conclusão racional da sociedade em torno de Kas-
par. Na cena final do filme, o médico diz, exultante com a descoberta cientí-
fica que acabara de fazer, com a explicação encontrada para a incapacidade 
visual de Kaspar, que o cérebro dele era dois centímetros menor do que o 
cérebro de um homem normal. Por isso, ele era louco. 

A ironia com que o filme descreve a louca explicação dos médicos é um 
exemplo do que se passa no cinema nesse momento. Em oposição ao modelo 
industrial, os filmes trabalham a idéia do outro, do fora da ordem, do fora 
da norma, da figura de exceção, como uma crítica do equilíbrio, da regra, do 
que na aparência é a razão, do bem situado, do bem colocado. O que temos 
agora é uma inversão do clichê: primeiro, o louco era o que ameaçava; depois, 
o risco, o perigo, a ameaça, o desafio que seduz; finalmente, uma forma de 
criticar a real loucura de deixar-se dominar em termos absolutos pela razão, 
para não parecer doido, e não dar nenhum espaço ao sentimento. 

E, bem no meio do caminho temos, ainda na década de 1970, outro 
filme razoavelmente conhecido e admirado entre nós, O iluminado9, de 
Stanley Kubrick, em que se trabalha mais uma vez a idéia de que entre o 
artista e o louco a fronteira é quase imperceptível, que é fácil passar de um 
lado para o outro. Nele, um escritor se retira num hotel vazio para escrever 
um livro, e de tal modo se afasta de tudo e mergulha dentro de si mesmo 
que enlouquece e começa a ameaçar a própria família. 

Tomemos esses exemplos para ver, assim, como de fato é a produção 
industrial, o cinema que se vê na maior parte do tempo, e a partir daí en-
caminhar uma reflexão sobre a atividade cinematográfica, sobre os limites 
que os modos de produção e circulação de filmes impõem ao entendimento 
da questão que nos reúne aqui. Ou seja, o que estamos discutindo aqui, 
personagens cinematográficos, como esses personagens apareceram, como 
eles foram explicados, como são as histórias em que aparecem, nos permite 
identificar os mecanismos que dificultam a visão e o entendimento das coi-

9 O Iluminado (The Shining) de Stanley 
Kubrick, baseado no livro de Stephen 

King; roteiro de Kubrick e Diane 
Johnson; fotografia de John Alcott. 

Com Jack Nicholson, Shelley Duvall, 
Danny Lloyd e Scatman Crothers. 

EUA, 1980.
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sas e os esforços para a criação de formas narrativas mais abertas e inven-
tivas. No cinema, no espaço ocupado pela produção da grande indústria, 
discute-se pouco ou nada o processo de construção do filme, a construção 
da forma, o processo de construção narrativa em que esses personagens 
existem. A não discussão da forma é condição essencial para que se aceite 
como verdade o clichê que divide o mundo entre pessoas dotadas de razão 
e os meio-bichos que não apenas perderam a razão, como se constituem em 
ameaça para quem a tem.

Na verdade, só mesmo a partir de uma discussão ampla da invenção ci-
nematográfica é possível abrir-se à discussão da questão que nos reúne aqui 
e de qualquer outra. Num filme, só a partir da discussão dos possíveis mo-
dos de invenção cinematográfica torna-se possível conversar sobre qualquer 
tema. Pensemos num exemplo concreto, o que Leon Hirszman se propõe 
a discutir em Imagens do inconsciente10. Aqui o cinema se volta para um 
personagem (real) na fronteira da não-saúde mental para de fato falar dele 
e não para usá-lo como uma imagem alegórica de alguma outra pessoa ou 
coisa. Fernando Diniz, Adelina Gomes e Carlos Pertuis estão ali porque se 
trata de falar deles. Porque se trata de documentar, em especial no exemplo 
de Fernando, que mesmo quando uma pessoa não se conduz todo tempo 
com a razão desperta, mesmo quando está entre a sanidade e a insanidade, 
ela mantém sua criatividade viva e contínua, busca inventar formas de ex-
pressão. Inventa, cria, porque isso é o essencial da vida. E o reconhecimento 
dessa parcela de criatividade no, digamos, louco, faz com que ele deixe de 
ser visto como ameaça à integridade física das pessoas mentalmente sadias. 
E mais: o que essencialmente o identifica como uma pessoa é a vontade e a 
capacidade de criar. Talvez, mais que isso: a compulsão à criatividade. Nesse 
sentido, o que Leon narra na primeira parte de sua trilogia, Em busca do 
espaço cotidiano, dedicado a Fernando Diniz, é a história de um indivíduo 
que refaz o caminho em direção à consciência perdida e à existência criativa 
por meio da arte e, ao mesmo tempo, uma análise de um processo criativo 
que se apóia num processo de montagem próximo daquele que se encontra 
na base da invenção cinematográfica. De certo modo, portanto, o filme nos 
fala do personagem e do narrador, de pintura e de cinema, de esquizofrenia 
e de invenção artística, sem reduzir uma coisa à outra, sem fechar a análise 
em qualquer explicação que satisfaça à razão, ou pelo menos ao bom senso.

É bem isso que as várias teorias, e também as várias práticas de ci-
nema, trabalham para construir: formas narrativas que deixem de seguir 

10 Filme de Leon Hirszman; roteiro de 
Hirszman e Nise da Silveira; fotografia 
de Luís Carlos Saldanha. Trilogia: 
I. Em Busca do Espaço Cotidiano 
(Fernando Diniz); II. No Reino das 
Mães (Adelina Gomes); III. A Barca 
do Sol (Carlos Pertuis). Participação 
especial de Joel Barcelos, Vanda 
Lacerda e Ferreira Gullar. Brasil, 1987.

101
N

a Fronteira entre a Saúde e a N
ão-Saúde

a sabedoria_edicao.indd   101 19/03/12   11:26



os padrões de comportamento determinados 
pela prática da indústria. O que tornou possível 
que o espectador e o produtor cinematográfico 
se servissem da figura do louco como represen-
tação da ameaça, como representação do outro, 
do desconhecido, é o fato de não se questionar o 
processo narrativo que apresenta aquele perso-
nagem na tela. Não discutido, o narrador nem o 
seu modo de narrar, concentrada a atenção nos 
fatos narrados – como se eles se apresentassem 
de forma direta aos olhos do espectador e não 
fossem o que efetivamente são, uma representa-
ção, uma construção ficcional do narrador – o 
espectador acostumou-se a aceitar os dados usa-
dos para a composição de um personagem como 
informações não questionáveis, não como uma 
construção lingüística, mas como a realidade as-
sim como ela é. Por isso mesmo, nos habituais 
diálogos entre o cinema e a psicanálise, tende-se 
a discutir o personagem como o retrato de uma 
pessoa viva, como um caso clínico, como uma 
pessoa que se apresenta a uma sessão de análise, 
não muito formal, mas de qualquer modo uma 
sessão de análise – e nela o que se analisa então 
termina por ser a figura sonhada e não o sonha-
dor. Raramente, muito raramente, o personagem 
é visto como figura de um relato, como invenção 
de um narrador, seja este narrador diretamente o 
realizador do filme ou um personagem inventa-
do por ele. O que importa mesmo, de verdade, é 
levar o cineasta a lidar diretamente e em aberto 
com a criatividade presente mesmo em expres-
sões não inteiramente controladas pela razão. 
Mesmo porque, quem faz cinema, quem faz arte 
de um modo geral, vive num espaço não muito 
distante dessa fronteira entre uma coisa e outra. 
Abandonar-se alternadamente à razão e à ausên-

cia dela, ao que faz sentido e ao que não tem sen-
tido, é condição necessária para o entendimento 
dos mecanismos de invenção artística. 

Vale dizer que o cinema, forma tão igual 
quanto diferente de todas as outras formas de ex-
pressão artística, talvez seja aquela que trabalha 
permanentemente nessa área fronteiriça, e por 
isso mesmo pode (ou poderia) com maior faci-
lidade se aproximar, não fossem as pressões dos 
processos de produção industrial, de uma efetiva 
discussão do espaço entre a sanidade e a insa-
nidade. O cinema como um todo, não apenas o 
processo de realização de um filme, mas igual-
mente o modo de acompanhar um filme durante 
a projeção: os modos de fazer e de ver um filme 
situam o realizador e o espectador nessa espécie 
de terra de ninguém em que tudo é, simultanea-
mente, razão e ausência de razão.

O cinema sempre trabalhou com apropria-
ções vindas da literatura, do teatro, da música, 
das artes plásticas, sempre com um pé de um 
lado e um pé do outro lado. Difícil dizer de for-
ma categórica que o cinema tem tais precisas ca-
racterísticas. 

Logo adiante, outro filme introduz um novo 
elemento essencial à expressão cinematográfica, 
diferentemente das artes que existem como for-
ma de expressão já consolidadas há muito mais 
tempo que o cinema. 

O cinema surgiu como uma área perma-
nentemente de fronteira entre as várias expres-
sões artísticas e talvez nele se coloque, por isso 
mesmo, porque está sempre em contato com 
outras áreas, algumas questões comuns às artes 
de maneira mais radical. Não creio que apenas o 
cinema tenha trabalhado essas formas de repre-
sentação da loucura que mencionei aqui, mas no 
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cinema elas aparecem de modo acentuado e, talvez, exatamente pelo fato 
que levou um crítico, nem mesmo um espectador comum, mas um críti-
co, dizer que não conseguia ver uma barata gigante, talvez, existam umas 
tantas coisas não controladas pela razão, mesmo pelo espectador dotado de 
razão. Não que durante a projeção o espectador abdique da razão. Não que 
ele seja dominado pelo filme, indefeso diante do filme, que não tenhamos 
condições de dialogar com o filme, de continuar ativo com ele, de sonhar 
acordado com ele. Não. Existe um processo especial, um modo especial de 
se relacionar com a imagem do cinema. Diferente da relação que estabe-
lecemos com uma imagem verbal, quando estamos lendo um texto, com 
uma imagem sonora quando estamos ouvindo música, ou mesmo com 
uma imagem visual quando estamos vendo um quadro. Existe, digamos 
assim, um consciente, desejado, abandonar-se de si mesmo. Fazemos de 
conta que não se está consciente para seguir o filme. Esse fazer e não fazer 
de conta que está num estado intermediário entre a consciência e a perda 
de consciência, esse deixar-se levar por alguma coisa não controlada pela 
razão é o que conduz uma série de realizadores a dialogar com a questão, a 
tomar a loucura como tema de um filme, para nela discutir a invenção de 
expressões artísticas. 

Queria lembrar dois exemplos. Um deles é o filme que já citei do Leon 
Hirszman, Imagens do inconsciente. O outro é um filme recente, Estami-
ra11, de Marcos Prado. Cito, com ênfase especial, o primeiro dos três episó-
dios de Imagens do inconsciente, aquele que se ocupa de Fernando Diniz. 
Uma das frases tomadas pela Dra. Nise da Silveira, no texto em que ela 
fala de Fernando Diniz, vem de um historiador de arte alemão, Wilhelm 
Worringer, Abstraktion und Einfühlung, que poderíamos, para simplificar, 
traduzir por Abstração e projeção sentimental. A palavra Einfühlung é de 
difícil tradução. Quer dizer alguma coisa como, a projeção de alguém para 
dentro de si mesmo, ou para dentro do mundo, ou do mundo para dentro 
de uma pessoa. Talvez seja possível traduzi-la assim. Complicações de tra-
dução à parte, nesse texto teórico, Worringer diz que a primeira verdadeira 
invenção do ser humano foi a linha reta. A linha reta é uma coisa que não 
existe na natureza. E, a primeira vez que alguém traçou uma linha reta, 
inventou algo, acrescentou algo à natureza, uma linha inventada por puro 
conceito humano. Ela não reproduz nada. Produz. A partir disso, então, 
podemos entender a invenção artística não como a reprodução de algo que 
existe no mundo, mas como o fato de projetar no mundo, na realidade ma-

11 Direção, roteiro e fotografia de 
Marcos Prado. Com Estamira. Brasil, 
2004.
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terial, concreta em que vivemos, de alguma coisa 
que não existia antes. O fato de acrescentar à na-
tureza um dado que não existia na natureza. Isso 
é especialmente significativo quando se pensa 
que o cinema, porque parte de um registro foto-
gráfico de fragmentos da aparência primeira da 
realidade, poderia ser um processo ideal de re-
produzir o mundo e não de produzir um mundo 
paralelo. Sabemos: cinema começa exatamente 
na produção de uma realidade-outra, graças às 
possibilidades de composição cinematográfica, 
ao enquadramento, à montagem, à relação que 
se estabelece entre imagens, à possibilidade de 
selecionar pedaços de uma cena e, com esses pe-
daços, compor outra cena. Essa possibilidade de 
jogar no mundo alguma coisa que não existe nele 
seria dificilmente aceitável quando se pensa num 
registro objetivo, tão fiel à aparência primeira das 
coisas, quanto o que se parece obter com uma fo-
tografia. 

Foi a partir dessa questão que Leon Hirsz-
man trabalhou com a Dra. Nise da Silveira para 
estudar a forma de expressão encontrada por Fer-
nando Diniz para voltar a ter uma relação com 
as pessoas, com o mundo de um modo geral. O 
que Leon Hirszman acompanha é o fato de que 
Fernando, mesmo quando desenhava uma forma 
abstrata, quando traçava uma linha reta, ou mes-
mo quando traçava uma linha reta dobrada, cur-
vada sobre si mesma, mesmo quando traçava li-
nhas absolutamente abstratas, no sentido de que 
elas não reproduziam formas existentes na natu-
reza, ele não estava fazendo uma coisa sem sen-
tido, mas se expressava. O que Leon Hirszman 
faz no filme, ao falar de Fernando, é documentar 
a construção de uma determinada imagem. E, 
ao mesmo tempo, ele trabalha esse processo de 

construção de um quadro com Fernando, como 
se fosse um processo de construção de um filme. 
E o que temos nesse momento é algo que fala de 
um personagem e que fala do processo utilizado 
pelo cineasta para documentar esse personagem. 
Ou seja, ele pega um quadro de Fernando, em 
que ele reproduz a sala de uma casa – a janela, 
a cortina, a mesa, o livro sobre um piano –, e 
mostra de que modo ele preparou aquele quadro 
em desenhos anteriores, pintando isoladamente 
a janela, a parede, o assoalho, a mesa, o jarro, o 
piano, a pauta musical, o instrumento musical 
até, finalmente, conseguir montar todas as coisas 
numa única imagem. Quase como se estivesse 
devolvendo ao espectador o processo natural de 
realização de um filme, em que várias imagens 
isoladas são colhidas e, finalmente, reunidas 
numa única, que compõe o filme. 

Essa experiência de colocar o espectador em 
contato com o processo de construção cinemato-
gráfica e associá-la ao processo de construção de 
uma imagem de Fernando Diniz é rica por nos 
permitir compreender não apenas a questão dis-
cutida no filme, mas a abordagem do realizador 
ao construir o seu discurso. A experiência que 
nos propõe Estamira, impedir (ou quase isso) 
que compreendamos o que se passa, é igualmen-
te rica. 

Estamira é um filme quase tão longo quanto 
Imagens do inconsciente, embora não dividido 
em episódios. É uma experiência que se deve 
acompanhar como uma imersão, como um fluxo 
sem interrupção que passa diante da gente com 
dois diferentes andamentos. Até a metade do fil-
me, estamos diante de uma pessoa que, digamos 
do ponto de vista de um espectador mediano – e 
usemos uma expressão clichê – diante de uma 
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pessoa que faz e diz coisas que não fazem senti-
do. Estamira, a personagem, e Estamira, o filme, 
nos falam de uma maneira absurda. A persona-
gem vive no lixo, sussurra ou grita frases que não 
se coordenam, que não parecem estar articuladas 
assim como se articula um pensamento minima-
mente organizado. Somos levados a conviver 
com essa personagem sem uma prévia apresen-
tação, sem nenhuma explicação. Quando o filme 
começa, ela já está em cena. Ela, aparentemente, 
é quem conduz o filme, e o filme se deixa levar 
por ela sem nenhuma explicação. Nada nos diz 
por que o realizador segue essa personagem. 
Muito comumente, mesmo nos documentários 
que se fazem sobre saúde mental, existe uma voz 
que mantém certa distância da cena visível, que 
se encontra fora da situação narrada para, de 
certo modo, tranqüilizar o espectador, para ex-
plicar as coisas para ele, para manter tranqüilo 
também o próprio realizador. Uma voz que nar-
ra, que explica, que situa o espectador, que diz 
para ele: “Estamos aqui diante de uma exceção”. 
Quem narra e quem vê a narração estão protegi-
dos na boa regra, do lado de cá da fronteira com 
a exceção. Em Estamira, essa intermediação está 
absolutamente cortada e somos, sem nenhuma 
defesa, proteção, explicação, sem nenhuma pre-
paração prévia, jogados no mundo de Estamira. 

Apenas num segundo momento, depois de 
termos vivido o cotidiano de Estamira no lixo, 
depois de termos passado um bom tempo ten-
tando entender o que essa mulher nos diz e o que 
o filme está querendo nos dizer por meio dela, 
algo começa a fazer sentido. Em parte porque 
o filme propõe, senão esclarecer a questão pelo 
menos situá-la em determinado contexto, em 
parte porque a gente se acostuma a se mover ao 

lado da personagem. Na verdade, essa é uma ex-
periência comum no cinema. Ou seja, quando o 
espectador começa a ver um filme, começa quase 
como um analfabeto diante da linguagem utiliza-
da pelo realizador. Somos, aos poucos, alfabeti-
zados pelo próprio filme. No caso de Estamira, o 
que temos é um processo mais longo – e caótico, 
não racional, nem um pouco simples – de alfa-
betização para o entendimento do filme. É como 
se ele quisesse dizer ao espectador que para com-
preender a loucura é preciso enlouquecer.

Cito esses dois filmes, porque são exemplos 
com os quais podemos lidar, estão disponíveis 
nos cinemas e também em vídeo ou DVD, e pelo 
fato de trabalharem essa relação, essa fronteira 
entre o que seria a saúde e a não-saúde mental, 
de um modo completamente distante dos clichês 
a que me referi no começo. Não se trata, neles, de 
simplificar a questão, de qualificar, de classificar, 
mas de ampliar a pergunta, ampliar a questão, e 
deixá-la em aberto para se completar na imagi-
nação do espectador com dois apelos diversos e 
complementares. O filme de Leon Hirszman se-
gue o caminho indicado pelo título de sua pri-
meira parte – Em busca do espaço cotidiano – e 
sugere que o caminho para a consciência e a ra-
zão passa pelo que Glauber Rocha chamou certa 
vez de a desrazão criadora. O filme de Marcos 
Prado faz o caminho inverso, sugere que a não-
-saúde mental, a fuga do espaço cotidiano, é a 
reação sadia diante de um cotidiano desprovido 
de razão.
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Mara Salgado2

Kety Valéria Simões Franciscatti3

O foco da argumentação aqui apresentada traz a crítica cultural como 
possibilidade de reflexão sobre o sofrimento psicossocial, a arte, a indústria 
cultural, o cinema e os limites da intervenção no âmbito da saúde mental. 
Para tanto, a discussão será tecida com base em autores da Teoria Crítica 
da Sociedade, mais de perto com Theodor W. Adorno, pensador da teoria 
crítica, no encontro com a psicanálise freudiana.

Fracasso cultural e a desrazão da sobrevivência

Pensando no contexto do evento, cujo nome foi inspirado na poesia 
“Que país é este?”4, de Affonso Romano de Sant`Anna, iniciamos com uma 
pequena explanação sobre as noções de cultura e de pátria. Lendo a poesia, 
vendo um pouco o que suscita o nome do evento “Que país é este?”, po-
demos pensar na argumentação dos autores frankfurtianos de que o lugar 
de proteção, de satisfação e de pátria seria o refúgio daquele que escapou. 
Então, se a pátria é o lugar daquele que escapou, qual seria esse lugar, essa 
cultura? Quais relações esse lugar estabelece com as noções de natureza, de 
sociedade e de indivíduo?

Como movimento de diferenciação empreendida em relação à natureza, 
a cultura – em consonância com o termo civilização – é constituída por todos 
os bens, materiais e intelectuais, produzidos pelos homens em seu próprio re-
gistro de constituição. A sociedade, como um sistema racional, apresenta-se 
como articulação de todas as funcionalidades co-dependentes que seus mem-
bros desempenham e compartilham, e que, em sua racionalidade de meio de 
convivência, deveria servir aos seus membros particulares, mas que vem em 
um processo de inversão se tornando indiferente a essa finalidade. E o indiví-
duo como a possibilidade, ainda a ser realizada, de uma subjetividade autode-
terminada e autoconsciente.

1 Este texto é uma versão modificada 
da palestra proferida no III Encontro de 

Arte & Saúde Mental, Mesa: Cinema, 
no Anfiteatro do Campus Dom Bosco 

da UFSJ – São João del Rei, de 2 a 5 de 
setembro de 2009.

2 Graduada em Psicologia pela 
Universidade Federal de São João Del-

Rei (UFSJ). Bolsista de apoio técnico 
(BAT II) pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Minas Gerais 
(FAPEMIG) no período de novembro 

de 2008 a dezembro de 2010. Endereço 
para correspondência: Praça Dom 

Helvécio, 74; Dom Bosco – São João 
del Rei – CEP: 36.301-160, MG – 
Brasil. Telefone: (32) 3379-2457.

marasalgado.ufsj@gmail.com 

3 Mestre e doutora em Psicologia Social 
pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC/SP). Docente do 

Departamento de Psicologia (DPSIC), 
do Programa de Mestrado em 

Psicologia (PPGPSI) e pesquisadora do 
Laboratório de Pesquisa e Intervenção 
Psicossocial (LAPIP) da Universidade 

Federal de São João Del-Rei (UFSJ). 
Endereço para correspondência: Praça 

Dom Helvécio, 74; Dom Bosco – São 
João del Rei – CEP: 36.301-160, MG – 

Brasil. Telefone: (32) 3379-2457.
kety.fraciscatti@gmail.com 

4 O Seminário Que país é este? estava 
inserido no III Encontro de Arte & 

Saúde Mental.
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Em certo sentido, para a constituição da sociedade e do indivíduo, a 
cultura traz – e não é possível falar em ser humano sem falar de cultura – 
basicamente duas possibilidades, dois fundamentos: a segurança e a possi-
bilidade de satisfação.

A preocupação dos autores frankfurtianos com o fracasso da cultura, 
com a não realização desses dois fundamentos, se faz presente nos dias de 
hoje muito fortemente. Pensando historicamente na constituição da hu-
manidade, no esclarecimento, na questão da emancipação, encontramos 
na noção de cultura essas possibilidades, que podemos traduzir como li-
berdade e felicidade. Entretanto, se materialmente e subjetivamente nos 
deparamos com sinais que denunciam que estas possibilidades ainda não 
se realizaram, podemos dizer que o que se apresenta em seu lugar pode ser 
nomeado como engodo. Diante desses sinais, se os mesmos nos incomo-
dam, temos que nos haver com esse engodo, temos que nos haver com esse 
fracasso da cultura e com os problemas decorrentes desse fracasso.

A cultura como esse lugar de acolhimento, esse lugar que responderia, 
num certo sentido, àquilo que Freud nomeia muito apropriadamente como 
desamparo, traz consigo alguns problemas que intensificam aquilo mes-
mo que ela poderia realizar. Devido ao seu fracasso em responder o que a 
instaura como lugar do humano, em vez de termos mais segurança, temos 
mais insegurança; em vez de termos “mais satisfação”, ou melhor, “satisfa-
ção” – pois “mais” satisfação não existe –, temos uma intensa insatisfação. 

Nesse sentido, dado o material histórico acerca das condições objeti-
vas da civilização, cabe questionar sobre as forças produtivas e as relações 
de produção: por que não temos nesse determinado momento – que pode 
ser identificado como sociedade industrial, frente aos avanços das forças 
produtivas, e como capitalismo tardio, diante do atraso e descompasso das 
relações de produção5 – homens em condições compatíveis com o avanço 
das forças produtivas? Materialmente teríamos condições de estar num es-
tágio mais humano, entretanto, estamos em uma espécie de nova barbárie. 
Os autores frankfurtianos viveram em uma época privilegiada para analisar 

Testemunhas lesionadas frente ao  degredo cultural:
digressões sobre arte, saúde mental,   cinema e inserção social

5 Discussão empreendida por Adorno 
([1969] 1986) em conferência 
intitulada “Capitalismo tardio ou 
sociedade industrial”, realizada em 
1968 por ocasião do “16º Congresso 
dos Sociólogos Alemães”.
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essa espécie de nova barbárie: sob o impacto da 
Segunda Guerra Mundial e da racionalidade que 
imperava naquele momento que se estende for-
temente até os dias de hoje. Então, é equivocada 
a idéia de que são autores datados, que falaram 
em determinado período e que isso não tem mais 
nada a ver conosco. Infelizmente tem. Assim fos-
se verdade... Que tivéssemos superado o que eles 
nos indicaram.

Pensando nessa racionalidade, na questão da 
saúde e na questão da inserção social, podemos 
pensar a questão da arte. Adorno ([1970] 1988) 
entende a arte como algo estritamente social que, 
em sua negatividade imanente, denuncia a vida 
não vivida se constituindo historicamente como 
um lugar para onde aquilo que é expulso da vida, 
os aspectos miméticos e expressivos, se refugiam. 
Nesse sentido, ao mesmo tempo em que a arte é 
social é também o elemento de maior crítica a 
essa sociedade, mais do que a filosofia, pois ela 
é crítica também à filosofia e à práxis. Quanto a 
essa caracterização, existe toda uma discussão 
de porque esses elementos se referem à arte, tais 
como a condensação que ocorre no processo de 
criação artística e a técnica imanente a esse pro-
cesso em que prepondera a lei formal.

Abstendo-nos de esmiuçar os elementos que 
compõem o processo de criação de uma obra 
de arte, queremos pontuar que na arte, pela lei 
formal e contendo a participação subjetiva, os 
aspectos miméticos e expressivos, condensados 
na obra, conseguem contornar a realidade social 
e dizer dela; contornar a sociedade e não fazer 
nenhum pacto com ela; jogar na cara aquilo que 
uma dada sociedade deixou de fora e provoca so-
frimento não só ao artista, mas também a todos. 
Desse modo, a arte pode ser considerada uma 

espécie de sismógrafo que mostra os abalos da 
história, dos tropeços, dos fracassos da cultura. 
Então, em outros termos, a arte é uma historio-
grafia, para Adorno ([1970] 1988) historiografia 
do sofrimento. 

Diante do fracasso da cultura que vem se 
intensificando, é importante ressaltar que a so-
ciedade seria um sistema que possui certa racio-
nalidade, mas como um sistema, sistema-meio, 
deveria proporcionar maior segurança, maior 
gratificação. Entretanto, pelos avanços técnicos, 
essa racionalidade vem, ao longo dos tempos e 
em diferentes momentos – a exemplo do que já 
foi sistematizado por Weber, Durkheim e Marx 
–, se automatizando e se distanciando de sua fi-
nalidade: meio para a satisfação da vida humana.  
Como um sistema que se converteu em fim – na 
inversão de meios em fins, em que o fim se torna 
meio e que o meio se torna fim em si mesmo –, a 
sociedade usa a finalidade, que seria a vida justa 
dos homens, como meio para progredir. Nesse 
contexto, os homens não se reconhecem na so-
ciedade e a sociedade não se reconhece como 
meio para a vida humana. Temos responsabili-
dades frente a esse processo de automatização, 
mas, ao mesmo tempo, estamos submetidos a 
ele. Nesse sentido, ao discorrer sobre razão, des-
razão ou loucura, na linha de argumentação pro-
posta, não podemos deixar de lado a questão do 
sofrimento decorrente dessa organização social e 
da arte, que desvela ambos.

No contorno que a arte faz na sociedade, ela 
a escancara afrontando-a e a seus membros par-
ticulares. Vale frisar que a arte tem uma racio-
nalidade, um procedimento racional, diferente 
desse sistema que se converteu em fim. Por isso, 
o estranhamento diante do que podemos chamar 
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de experiência estética, que está difícil nos dias de hoje e que é aquilo que, 
para o receptor, a arte pode permitir como crítica. Como um procedimen-
to de racionalidade diferenciado, a arte não faz acordo com aquilo que se 
estabeleceu e que gera sofrimento, pelo contrário, ela testemunha aquilo 
que leva a sofrer. 

Não podemos pensar em desrazão diante de uma razão estabelecida 
e socialmente aceita como se fosse algo externo. Essa desrazão é parte do 
sistema social e está evidenciada na inversão entre meios e fins. A racionali-
dade própria do sistema torna-se irracional quando o meio descaracteriza-
-se. Razão e desrazão estão estritamente relacionadas com a forma de or-
ganização social. Se a desrazão e o sofrimento existem, se a falta de sentido 
e esse vazio preponderam, é de se esperar que, nesse modo de organização 
social, alguns sofrem e se adequam mais, são funcionais; e outros, mais sen-
síveis, sofrem e revelam a desrazão da sociedade. Assim, podemos pensar 
naqueles que gritam seu sofrimento de forma diferenciada, porque eles têm 
dificuldade de se adaptar àquilo que gera sofrimento e denunciam o que 
gera sofrimento de forma mais intensa.

Talvez a dificuldade de contato – característica do preconceito – com 
aqueles que revelam essa desrazão – uma desrazão que constitui a todos 
– se deva ao pacto que temos com a própria desrazão, na medida em que 
somos funcionais a ela por meio de uma ação afirmativa numa sociedade 
que gera sofrimento. Somos cúmplices, vítimas e algozes desse mesmo so-
frimento. Dessa maneira, muitas vezes aqueles que denunciam mais con-
tundentemente essa desrazão e esse nosso pacto, o nosso movimento para 
manutenção do que gera sofrimento, fazem com que tenhamos mais difi-
culdade de contato, porque aquilo que expressam nos é muito familiar e 
o que é muito próximo desvela, perigosamente, como funcionamos numa 
extrema desrazão. 

Retomando a discussão sobre a racionalidade, a racionalidade irra-
cional, a existência de um procedimento racional outro, que é proveniente 
da arte, e o desenvolvimento da sociedade, vale mencionar que, na cha-
mada sociedade industrial, encontramos uma forma de ideologia6 especí-
fica: a indústria cultural. Horkheimer e Adorno ([1947] 1985) cunharam 
essa expressão quando da publicação do livro Dialética do Esclarecimen-
to. A intenção deles era, justamente, diferenciar esse fenômeno da cultura 
de massas. Não seria uma cultura que emana, que se expressa a partir da 
massa, da população, do popular, mas sim do sistema industrial e que se 

6 Segundo Horkheimer e Adorno 
([1956] 1973), o conceito de ideologia 
foi, historicamente, sofrendo alterações 
tanto de sua função como do seu 
conteúdo, mas traz como fundamento 
ser justificação de dominação e, 
portanto, de desigualdades sociais.
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organiza de cima para baixo. Neste ponto, faz-se 
necessário sublinhar: tudo o que formos pensar 
em termos de crítica àquilo que está estabelecido 
e que gera sofrimento, tudo o que formos pensar 
em intervenção para mexer nessa realidade, tem 
que ser pensado dentro desse estado de coisas. 
O próprio pensamento que visa à transformação 
está dentro desse sistema que é organizado de 
cima para baixo. Por isso, aumenta a dificuldade 
de transformar uma organização que gera sofri-
mento e pode rebaixar qualquer potencialidade 
de mudança se a reflexão não incorporar a crítica 
ao que constitui o pensamento e cadencia a ação. 

Assim, discorrer nos dias atuais sobre tea-
tro, cinema, música é trazer à tona esse sistema 
central, em que todos os produtos dizem de uma 
mesma racionalidade e expressa o mesmo rit-
mo, que, segundo Horkheimer e Adorno ([1947] 
1985), é o ritmo do aço, o ritmo da indústria. 
Talvez, esse reconhecimento possa trazer certo 
estremecimento diante de um produto que já faz 
parte desse sistema e que não tem jeito de não 
fazer. Quanto ao cinema, sua produção tem pro-
cedimentos diferenciados, junção de diferentes 
estímulos: a imagem, o som, o enredo. Esses es-
tímulos são provenientes do rádio, do teatro, da 
literatura. Nessa conjunção, surge outro produto, 
muito específico. Ao analisar, por exemplo, o en-
redo, tem-se algo forte, mas não o suficiente. O 
filme é mais do que o enredo; o filme é todo o 
aparato técnico da sua produção.

É necessário refletir sobre as potencialidades 
sem desconsiderar as dificuldades, senão estare-
mos fadados a reafirmar o fracasso da cultura. 
Então, para que as potencialidades surjam, te-
mos que ter um diagnóstico, uma reflexão sobre 
o que dificulta que esse movimento possa acon-

tecer. Se conseguirmos perceber e refletir sobre 
o que dificulta o movimento de vida, quem sabe 
a vida possa ser realizada para além da mera so-
brevivência.

Uma vez dependentes desse sistema de cima 
para baixo: a indústria cultural, a ideologia da 
sociedade industrial que, num certo sentido, 
mantém aquilo que gera sofrimento e sem des-
cartar nenhum produto de dentro da indústria 
cultural, tentamos estabelecer apropriadamente 
uma crítica à própria indústria cultural e à so-
ciedade industrial que é a sua base. Qual seria 
nossa preocupação? Aquilo que gera sofrimento, 
aquilo que gera essa desrazão, que não está pre-
sente na loucura, mas na funcionalidade diante 
de uma sociedade que pede a adequação e gera 
sofrimento. Está presente nessa loucura objetiva 
em que vivemos, ou melhor, para não contami-
nar a palavra loucura, essa desrazão ou raciona-
lidade irracional em que vivemos, que não tem 
sentido nenhum por rebaixar a vida à sobrevi-
vência estrita.

O cinema e suas possibilidades de 
intervenção nos processos psíquicos

Em consonância com os objetivos deste 
Encontro, de refletir sobre as possibilidades de 
intervenção e de inserção de pessoas com sofri-
mento mental por meio das formas de arte, o di-
álogo que propomos parte do que consideramos 
um impasse contraditório nesse mesmo objetivo: 
como pensar em diminuir ou sanar os sofrimen-
tos humanos pela inserção ao lugar causador do 
sofrimento? Parece mais prudente dizermos em 
processos de reconhecimento do mundo, como 
indicam os autores da Teoria Crítica da Socieda-
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de – processo de esclarecimento7 – em vez de processos de reinserção social, 
uma vez que a fragilidade psíquica não parte do desligamento da realida-
de, mas da revelação desta. Um estado psíquico frágil tem mais a ver com 
recusa a uma realidade que se tornou insuportável, do que com o êxito da 
exclusão da realidade. A ruptura com a realidade revela o mais íntimo da 
sociedade por meio da solidão, da falta de contato com os objetos, da cap-
tação dos mitos da ideologia. O que se revela à revelia da consciência admi-
nistrada é o medo diante das constantes ameaças, a fragilidade, a violência, 
o falseamento forçado da sensibilidade e da razão. 

Nesse entendimento, pensar em inserção é pensar, antes de tudo, em 
reconhecimento desse lugar que nos mantém como exilados de nossa hu-
manidade, partes de um emaranhado que se sustenta pela ideologia da so-
ciedade que se toma como finalidade e não como meio para a realização 
da vida.

Como exposto, os autores frankfurtianos buscam na arte fundamentos 
para potencializar sua obra como crítica da cultura e da práxis aprisiona-
da pelas exigências da sobrevivência. Para Adorno ([1970] 1988, p. 19), “a 
arte é a antítese social da sociedade, e não deve imediatamente deduzir-se 
desta”. Fundamentadas nesses autores investigamos: Como a arte fornece 
meios para vislumbrar o elo embaralhado entre o indivíduo e seu meio 
social? Como o seu potencial de crítica objetiva da subjetividade pode es-
tremecer ou, pelo menos, suscitar dúvidas acerca dos estereótipos constru-
ídos impreterivelmente no campo social? O que os estudos nos indicam é 
que a potencialidade da arte está na sua capacidade de ser a historiografia 
do sofrimento, como resistência à renúncia pulsional empreendida com a 
dominação, e por meio da fruição da fantasia torna-se o registro revelador 
das cicatrizes da barbárie. A dissimulação dessas cicatrizes, proveniente da 
falta de contato, paralisa o homem diante das determinações e o impede de 
reconhecer no tempo dinâmico e histórico a capacidade de transformação 
da realidade, de restaurar os sentidos perdidos, amortecidos, lesionados.

Como testemunhas lesionadas (ADORNO, [1951] 1993) seguimos 
com pouca energia para reconhecermos caminhos de superação desse es-
tado. Nesse sentido, devemos redobrar a atenção sobre espaços que pode-
riam guardar brechas para a experiência e podem se perder numa realidade 
encoberta pela mecanização do homem, que movido pelo medo e por me-
canismos psíquicos de defesa contra as condições anacrônicas de sobrevi-
vência, não se reconhece como dono de seu tempo, seu espaço, sua história.

7 O termo esclarecimento é usado por 
Horkheimer e Adorno ([1947] 1985) 
para dizer da saída do homem da 
barbárie por meio do desencantamento 
do mundo, contudo, sem perder o 
encanto da vida.
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Propomos a consideração do cinema como espaço possível para le-
vantar diálogos e reflexões, apesar da exigência da regressão psíquica ao 
espectador – por sua constituição primeira do aprimoramento da técnica –, 
mas também por conter possibilidades de descondicionamento de consci-
ências manipuladas, regredidas. Não é demais dizer que indicar a presença 
desses elementos de regressão e de algum descondicionamento necessitaria 
de distinções entre os tipos de filmes existentes. Aqui nos arriscaremos em 
pensar em duas possibilidades que interessam à intervenção nos proces-
sos psíquicos: a possibilidade de se estremecer como espectadores, ou se 
incomodar com as certezas falseadas, mesmo que timidamente; e a possi-
bilidade advinda com a maciça difusão dos meios técnicos que nos tornam 
realizadores de filmes com as novas formas de fazer cinema ou participar 
de circuitos do cinema.

Entretanto, qualquer caminho que tomemos, é importante ressaltar 
que o norte dos debates deve provir da firme tentativa de esclarecimento, 
da auto-reflexão. Só desse modo poderemos encontrar brechas de resistên-
cia aos padrões coercitivos sociais e à ideologia que produz os estereótipos 
e a fragilidade psíquica dos indivíduos.

Para compreendermos qual relação o cinema tem com a formação cul-
tural ou a sua influência na constituição psíquica dos indivíduos, vale a 
lembrança de que o nazismo alemão, preocupado com a conquista da ade-
são das massas na instalação de sua política, ou melhor, de sua arquitetura 
da destruição8, providenciou salas de exibição de cinema em 40 mil das 62 
mil escolas do Reich (ADORNO, [1963] 1995)9. Diante disso, não podemos 
subestimar a participação do cinema na formação cultural. Devemos, sim, 
ter clareza dos vínculos que firmamos em nome da inserção social.

Para não aderirmos totalmente aos mecanismos de manipulação das 
massas ao pensarmos no impacto de filmes na formação dos espectadores, 
devemos lembrar que o cinema se constitui como aparato tecnológico que 
encarnou a modernidade, através da velocidade, seus efeitos especiais, rit-
mo e multidão de espectadores, representando em sua forma, desde a sua 
criação, a potência hipnotizante da racionalidade tecnológica. Racionalida-
de que transforma os homens em coisas.

Até hoje, a novidade veiculada no cinema, com prioridade para os fil-
mes comerciais, fica muito mais por conta dos efeitos especiais, os efeitos 
tecnológicos, do que da tensão forma-conteúdo. Há uma exaltação da téc-
nica, e o que deveria ser meio para a exibição da fantasia, da imaginação, 

8 Alusão ao documentário “Arquitetura 
da Destruição” (Architektur des 

Untergangs – Suécia/1989), de Peter 
Cohen.

9 Ver texto intitulado “Televisão e 
formação” de Theodor W. Adorno 
no livro Educação e Emancipação, 
publicado no Brasil em 1995, que 

apresenta um debate – na Rádio de 
Hessen, transmitido em 1º de junho 
de 1963 – entre Kadelbach, Becker e 

Adorno.
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se contenta com a futilidade dos efeitos especiais 
como finalidade. O propósito da indústria cul-
tural é garantir ao sistema econômico, pela via 
do fortalecimento da racionalidade tecnológica, 
o poder absoluto da consciência individual em 
coesão com os produtos a serem consumidos 
que, por sua vez, contém a mesmice do próprio 
sistema (ADORNO, [1963] 1986).

Para evitarmos o conformismo com um rit-
mo de despersonalização, que só causa o enfra-
quecimento psíquico, não podemos amenizar o 
princípio ideológico das comunicações de massa, 
no qual o cinema se inclui, e que se baseia na dis-
seminação de um conteúdo anestesiante, que pre-
tende antes distrair do que reavivar. Na tentativa de 
substituir a palidez da vida pelo brilho romântico 
da tela, o filme ajuda o espectador a se conformar 
com a monotonia da vida (ou melhor, dizer da fal-
ta de vida cotidiana), a se adaptar ao sofrimento ao 
assistir a desgraça e a falsa vida do outro.

Uma consideração importante parece ser a 
de que o enredo de um filme que se proponha 
crítico, não é capaz por si só de conduzir à expe-
riência. Esta, só é possível vislumbrá-la na tensão 
entre forma e conteúdo. Neste ponto, parece re-
sidir uma diferença importante entre o cinema e 
a televisão, pois ao primeiro é permitido, mesmo 
que sob a mão de ferro do mercado de distribui-
ção de filmes, alguma possibilidade de contar 
uma história com tempo, ritmo e imagem pró-
pria, já a televisão não consegue (e nem tem esta 
intenção) transpor em seus conteúdos a valoriza-
ção informativa e comercial. Com suas histórias 
reduzidas a sucessão de informações superficiais 
afasta o telespectador da experiência. 

Em contraposição, em resistência a essas 
tendências do cinema conta-se com uma cres-

cente e confusa produção de filmes com alguma 
capacidade crítica, veiculados na maioria das 
vezes por produtoras independentes que, entre-
tanto, tornam-se cada vez mais dependentes das 
sobras das leis de incentivo à cultura, ainda que 
não se restrinjam a estas. Rouanet ([1990] 2003) 
destaca que este grande cinema exerce uma fun-
ção política de não condicionar o espectador dis-
traído e descondicionar espectadores manipula-
dos. Este tipo de filme é crítico e não mobiliza-
dor, mas para isso seriam necessárias condições 
psíquicas ligadas à experiência, à capacidade 
associativa. Condição contrária ao estado atual. 
De qualquer modo, vale à tentativa, o esforço da 
reflexão e a lembrança de que um filme e os de-
bates que dele surgirem só alcançarão em algum 
ponto os sujeitos por meio do reconhecimento 
da realidade e da desmistificação da sociedade, 
ao custo de legitimarmos os sofrimentos.

Sobre as possibilidades da produção de fil-
mes, cada vez mais acessíveis pelos equipamen-
tos audiovisuais, parece ser um recurso crescente 
nas oficinas terapêuticas e não devemos recusar 
tais recursos, mas nos atentarmos para seus li-
mites e potencialidades. Não se trata da pretensa 
e falsa formação de artistas e cineastas, mas de 
encontrar canais para a expressão, para o contato 
com os objetos, mesmo que este contato seja a 
princípio mediado pela frieza tecnológica. Con-
tudo, seu uso deve ser contemplado como uma 
via de acesso e nunca como finalidade última. 
Devemos resistir à tentação de nos contentarmos 
com a mera realização de produtos que represen-
tam somente a adaptação às exigências sociais. 
A práxis – entendida como trabalho reflexivo 
– não deve se submeter tão somente à mecani-
zação, mas reivindicar a vida, as possibilidades 
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humanas, em contraste com a realização de pseudo-atividades10 que en-
fraquecem as brechas de resistência. O cuidado, no caso da realização de 
filmes, ou qualquer forma de arte em oficinas de intervenções psíquicas, 
deve atrelar-se a firme tentativa da expressão, e abrir mão da crítica pode 
significar cristalizar a loucura, o sofrimento, o preconceito como doenças 
do outro – distante de mim, estranha à sociedade. A loucura não é estranha 
à sociedade, é familiar e íntima. Talvez, nesse sentido, possa ser comparada 
à obra do artista, como o lugar de objetivação da subjetividade cindida e 
administrada pela irracionalidade social.

Em tempos em que a família e a escola utilizam-se das produções do 
cinema para calar, distrair as crianças antes mesmo de elas serem alfabeti-
zadas, contar com este ramo das produções culturais para alcançar os su-
jeitos, requer, a priori, a sinceridade em assumirmos nossas deficiências 
formativas para não nos contentarmos com a hipnose social.

Referências Bibliográficas

ADORNO, T.W. Minima Moralia: reflexões a partir da vida danificada. São Paulo: 
Ática, [1951] 1993.

__________. Televisão e Formação. Educação e Emancipação. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra. [1963] 1995. pp. 75-95.

__________. A indústria cultural. in.: COHN, G. (org.). Theodor W. Adorno: gran-
des cientistas sociais. (Coleção Grandes Cientistas Sociais). São Paulo: Ática, 
[1963] 1986. pp. 92-99.

__________. Capitalismo Tardio ou Sociedade Industrial. in.: COHN, G. (org.). 
Theodor W. Adorno: grandes cientistas sociais. (Coleção Grandes Cientistas 
Sociais). São Paulo: Ática, [1969] 1986. pp. 62-75.

__________. Notas Marginais sobre Teoria e Práxis. in.: Palavras e Sinais: modelos 
críticos 2. Rio de Janeiro: Vozes, [1969] 1995. pp. 202-229.

__________. Teoria Estética. Lisboa: Edições 70, [1970] 1988.

HORKHEIMER, M. & ADORNO, T.W. Dialética do Esclarecimento: fragmentos 
filosóficos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, [1947] 1985.

__________. (orgs.). Temas Básicos da Sociologia. São Paulo: Cultrix/USP, [1956] 
1973.

ROUANET, S.P. Do Trauma à Atrofia da Experiência. Jornal de Psicanálise, [1990] 
2003, 36 (66/67). pp. 65-100.

10 O termo pseudo-atividade diz 
respeito à práxis que se toma como 
finalidade última e perde o contato 

com os objetos por abrir mão do 
conhecimento e se converter em 
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Ademir Pacelli Ferreira2

Introdução 

A conquista da alteridade é uma aventura desrealizante, podendo provar-se 
perigosa para a própria identidade daquele que parte.

(AFFERGAN, 1987)

É com satisfação que retorno a esta cidade e a esta universidade; agra-
deço ao prof. Walter Melo e aos organizadores do Evento pelo convite. Pen-
so que a razão deste se deva a minha condição de cinéfilo, mas também de 
ter sido o criador do Psicocine, ainda nos tempos de graduação em psico-
logia da UERJ nos inícios da década de 1970. Participei, ainda nessa época, 
da atividade de cinema coordenada por Marialva Monteiro na Casa das 
Palmeiras. Outra atividade da qual participei, se deu através da utilização 
do cinema no Espaço de Atividade e Convivência – Nise da Silveira (EAC-
-NS), na Unidade de Psiquiatria da UERJ. Lancei mão do cinema também 
como material de análise da experiência migrante, cujas sessões compuse-
ram minha tese de doutorado e o livro O Migrante na Rede do Outro (PA-
CELLI FERREIRA, 1999).

Dessa forma, a presença deste tema no Evento pode ter várias inten-
ções, desde a contribuição do cinema para a saúde mental – ir ao cinema 
poderia ter efeitos terapêuticos – o que não é absurdo. Pensar o cinema no 
campo dos cuidados ou como atividade terapêutica – uma oficina de cine-
ma, por exemplo, é bastante pertinente e, pessoalmente, a valorizo muito, 
desde a minha experiência com Marialva. Vou seguir outro caminho em 
minha exposição. 

1 Este texto é uma versão modificada 
da palestra proferida no III Encontro de 
Arte & Saúde Mental, Mesa: Cinema, 
no Anfiteatro do Campus Dom Bosco 
da UFSJ – São João del Rei, de 2 a 5 de 
setembro de 2009.

2 Professor Adjunto e atual diretor 
do Instituto de Psicologia (IP/UERJ), 
Procientista, docente da Pós-graduação 
em Psicanálise e supervisor de projetos 
de Extensão junto à Unidade Docente 
Assistencial (UDA) de Psiquiatria-
HUPE/UERJ. Autor do livro, O 
Migrante na Rede do Outro (1999).

Cinema: impactos 
e travessias do pathos  1
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O cinema oferece uma linguagem privile-
giada para a abordagem do pathos humano. Va-
mos tomá-lo, aqui, pelo menos em dois sentidos. 
Num sentido, propomos reencontrar aí as expe-
riências psicopatológicas através de sua dimen-
são diegética e expressiva. Noutro, encontrar no 
cinema a rede que nos captura em seu enredo 
e, afetados, aderimos a esse espaço de vivências 
múltiplas, que poderá acionar vários registros 
afetivos e mnêmicos e produzir vários desdobra-
mentos (uma viagem imaginária ou inconscien-
te). Pontuamos, ainda, a importância de explorar 
a potencialidade do cinema como instrumento 
de cultura que procura circunscrever o real, dizer 
o indizível e ilustrar a vida humana.

Freud não valorizou o cinema como verda-
deira arte. Visto como imagem, não lhe atribuía 
valor de verdade ou de esclarecimento do drama 
e dos enigmas humanos, diferentemente da lite-
ratura e da poesia, às quais atribuía valor de an-
tecipação da ciência. Mas Lou Andreas-Salomé, 
a diva dos inícios da psicanálise, intuiu o valor 
da sétima arte, inclusive na constituição subje-
tiva. Mais tarde, tornou-se difícil contestar este 
valor. Se, do ponto de vista da análise ideológica, 
pode-se apontar os seus efeitos de alienação, es-
tes, a meu ver, estão relacionados com o uso que 
se pode dele fazer. Essa crítica não é exclusiva ao 
cinema e pode ser extensiva à arte de maneira 
geral e, também, à religião e à ciência.

A potencialidade do cinema, hoje presente 
na maioria dos lares através da televisão, pode 
ser pensada a partir de seus efeitos desde o início 
da vida e do desenvolvimento humano. Mesmo 
em autistas que não desenvolveram a linguagem 
verbal, é possível encontrar palavras, gestos e 
outros esboços de comunicação incorporados 

a partir de seriados e desenhos animados. Há 
pouco tempo atendi um garoto de cinco anos. 
Foi um grande desafio, pois tinha reações muito 
violentas em casa, na escola e, o que não tardou a 
aparecer, no consultório. Este garoto, inicialmen-
te, era o Speed Racer (corredor veloz do seriado), 
trazia seu carro de corrida, juntava com outros 
da caixa de brinquedos para, então, iniciar uma 
corrida destruidora, pois tinha que matar e des-
truir tudo. É evidente que o herói continuava 
vivo. Indaguei se o herói era terrível, se era do 
mal. Ele chegou a justificar que a mãe não enten-
dia, mas ele fazia coisas ruins porque o Speed Ra-
cer tinha entrado nele. O questionamento sobre 
o herói ser mau e praticar a maldade, já que se 
espera que o herói pratique coisas boas, fez com 
que ele dividisse o personagem. Aparece, então, 
o irmão do mal, que estava perdido. Speed Racer 
tinha que resgatar o irmão. Nesse ínterim, entrou 
em cartaz o último filme da série, ao qual ele as-
sistiu e no qual tinha uma cena de namoro do 
personagem, o que produziu efeitos nele. Passou, 
então, a falar da cena do beijo e da namorada na 
cidade onde morava anteriormente. Brinca de 
casa, de família. Ele é casado, é pai e cuida dos 
filhos e da esposa. Não se trata de um final fe-
liz, pois as oscilações são grandes e os ciúmes e 
a destrutividade da mãe, que era muito violenta, 
levam ao rompimento brusco do atendimento.

Pensamos o espaço do cinema como privi-
legiado para a análise das questões da subjetivi-
dade em sua relação com a alteridade. A questão 
do eu e do outro, da identidade e da diferença, 
da identificação e da desidentificação. Um espec-
tro de nós mesmos, de nossa profunda divisão 
que fantasiamos cobrir com um eu ideal, inteiro, 
mas que descobrimos multifacetados. No espa-
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ço virtual do cinema, fazemos nossa migração 
e visitamos terras estrangeiras, experienciando 
sensações diferentes, emoções novas, um tempo 
diferente do cotidiano. Tudo isso, através de sen-
sações, sentimentos, vivências diversas que nos 
arrastam para fora da mesmice.

Por tudo isso, o cinema pode ter efeitos 
avassaladores e impactantes, mas pode também 
proporcionar vivências de redenção e de restau-
ração anímicas. 

Geralmente buscamos o inesperado no ci-
nema, ninguém gosta de saber do filme antes de 
assisti-lo. Às vezes não leio nem a sinopse. Mas, 
muitas vezes, esse inesperado nos surpreende e 
somos afetados de forma aguda. A vivência desse 
inesperado faz emergir a angústia. Mesmo dis-
pondo de certo preparo para o jogo do cinema 
– saber que é ficcional, que é um faz de conta, 
que é só um filme – ainda assim, a experiência 
com o cinema pode subverter o sujeito pela sua 
compaixão e passividade frente ao turbilhão de 
experiências líricas, dramáticas ou trágicas que 
se presentificam na tela. Pode ser invasivo, pois o 
seu tempo instantâneo não permite a elaboração. 
Além do desdobramento das imagens, há a fala, a 
música, o cenário, que podem suscitar estranha-
mento e outras vivências e emergências incons-
cientes impactantes. Nesses casos, o espectador 
deixa o cinema em estado de choque, atordoado 
ou com grande angústia. 

Dou como exemplo de minha própria expe-
riência, um filme que despertou em mim mui-
ta angústia. Trata-se de A Viagem da Esperança 
(1990), de Xavier Koller, que aborda de forma 
muito sensível o tráfico de imigrantes turcos para 
a Suíça. O filme se inicia focalizando as áridas 
montanhas turcas, detendo-se nos fortes traços 

de uma cultura camponesa ligada aos rituais 
campestres e à religiosidade, que penetram os 
ciclos da terra e do tempo. Enraizada nesse ce-
nário, está a família na qual Koller fará emergir 
o drama da ruptura. Lá estão três gerações dan-
do continuidade ao ciclo temporal, no espaço 
da casa e do campo que os circundam. Lavram 
a terra, cultivam os cereais, apascentam o reba-
nho. Tecem nesse espaço um tempo que parece 
infinito e imutável. Mas eis que uma janela se 
abre, produzindo uma fenda no olhar do sujeito 
ao vislumbrar outra cena, o postal da bela mon-
tanha suíça, que veio pelo correio, oferecendo-se 
como um nirvana. Gatilho de um dispositivo que 
aciona o imaginário migratório e deixa o sujeito 
em suspenso, capturado pelo desejo de habitar 
esse lugar de sonhos e desejos.

Depois da trágica viagem para a Suíça, con-
duzidos como gado e tratados como objetos de 
negociata, chegam, ao final, despojados de tudo, 
mesmo do filho que os acompanhou, morto pelo 
congelamento. Encontram-se tão devastados que 
é difícil que possam dispor de recursos para a re-
paração de suas vidas.

Além de evocar emoções referentes à minha 
experiência da migração, penso que o que mais 
me angustiou foi o sentimento de desamparo, o 
lugar do desamparo dos migrantes jogados na 
estranheza do lugar. O ponto máximo de deses-
pero é alcançado com a morte do filho que viajou 
ainda criança com o intuito de poder criar raízes 
e, assim, poder representar um laço entre a terra 
deixada e a futura a ser habitada. Uma represen-
tação da criança prodígio, redentora – criança 
terapeuta (JORGE, 2002) que durante a viagem 
consegue trazer um pouco de alegria e aliviar o 
peso da angústia. Saí do cinema em Copacaba-
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na, tomei um ônibus e o mal-estar era tão grande 
que tive de descer e andar pelas ruas, pela orla, 
até me refazer e restabelecer um pouco o equi-
líbrio antes de voltar para casa. Podemos dizer, 
baseado em Affergan (1987, p. 44), que a expe-
riência com a alteridade pode ser uma aventura 
desrealizante.

Para Freud ([1926] 1976), o desamparo é 
fundante dos laços sociais, pois diante da con-
dição da prematuridade, resta à criancinha se 
apegar à proteção e ao amor dos adultos. Na ex-
periência retratada pelo filme, as pessoas foram 
arrancadas de seus sentimentos de continuidade, 
de reconhecimento de si mesmos e de seu mun-
do (RUDGE, 2004) e jogadas no cenário de deso-
lação, isolamento e desancoragem. Diferente dos 
filmes americanos, não há happy end. Koller dei-
xa o espectador no mesmo estado dos imigrantes 
clandestinos, jogados num país estranho, com 
um fundo musical envolvente e lúgubre, além da 
irônica legenda na tela, A Viagem da Esperança.

Resgatar o ser desse estado de desamparo é 
tarefa hercúlea; ser tratado como coisa é uma ex-
periência extrema, não humana, como demons-
trou Primo Levi (1988) em sua aguçada análise 
dos campos de concentração nazistas. Talvez 
possamos dizer, com Hegel (apud AUGRAS, 
1987, p. 66), que para conquistar a verdade, o es-
pírito deve reencontrar-se na dilaceração absolu-
ta. Deve enfrentar o negativo e aí encontrar o po-
der mágico, para transformar o negativo em ser. 

Ainda nessa linha de sentimento de mal-es-
tar, cito o filme A Professora de Piano (2001), do 
austríaco Michael Haneke. Um filme que atraves-
sa nossa sensibilidade e cria incômodo. É, ao mes-
mo tempo, perturbador e fascinante defrontar-se 
com o real do sexo, da perversidade e da loucura.

A professora de piano é rígida, amargurada e 
seca. Trata os alunos com rigor e sem amor. Com 
ódio? Talvez. Leva à risca os discursos do outro. 
Do discurso da mãe, de que ela não poderá permi-
tir que a aluna a supere. Em uma das cenas, pode-
-se perceber o seu descaso com o outro, pois é ca-
paz de encher os bolsos do casaco da aluna com 
cacos de vidro, para dilacerar a sua mão, impedin-
do-a de demonstrar a sua habilidade ao piano.

No encontro com o sexo, com o aluno desa-
fiador que a seduz, ela vai perdendo a suas defe-
sas. Sua tara era restrita à compulsão de ver vídeos 
pornôs em cabines, de maneira indiferente. De-
pois, sair dali, ir até o drive in e urinar ao lado de 
carros onde casais estavam em atividades eróticas. 
A partir do encontro com o homem, ela acentua 
cada vez mais a sua excentricidade, corta a vagina 
com a gilete, morde o pênis do rapaz numa felação 
e, finalmente, tenta transar com a mãe. 

O mal-estar é incrivelmente crescente neste 
filme (é claro que vocês devem ter pensado na 
terrível ameaça de castração), mas a personagem 
interpretada por Isabelle Huppert, que tem um 
desempenho fantástico, nos causa muita inquie-
tação. O que me aliviou no final foi a certeza de 
que ela era louca. Fiquei muito curioso com esse 
sentimento de apaziguamento. Isto é, o fato de 
saber que se tratava de um processo psicótico 
que teve, como efeito, um alívio parecido com 
o que observamos em familiares de jovens que 
apresentam acentuada alteração da conduta, com 
ataques e oposição aos pais. A partir da consulta 
psiquiátrica, quando recebem o diagnóstico de 
psicose, os pais demonstram um grande alívio – 
tipo, graças a Deus, ele não nos odeia, ele é doente. 

Outro filme bastante provocante é O 
Inquilino (1976), de Roman Polanski, que foi 
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baseado em livro homônimo do escritor francês 
Roland Topor. No filme, Polanski trouxe para 
o cinema um trágico encontro com a alteridade 
e a duplicação. O personagem Trelkovsky é o 
inquilino que, ao perder a sua moradia, espaço 
de proteção, descobre um pequeno apartamento 
para alugar. Mas a moradora anterior havia 
se jogado pela janela e ainda se encontrava 
moribunda no hospital. Ao visitá-la no seu leito de 
morte, Trelkovsky encontra um corpo pavoroso, 
totalmente enfaixado. Do rosto via-se apenas um 
olho e a boca desdentada, que ela escancara num 
grito horripilante. Com a sua morte, ele ocupa o 
apartamento, mantendo os móveis e objetos dela. 
O alocado é aquele que não tem o seu lugar, é 
privado de sua moradia. Ocupar o lugar do outro 
é perigoso, como já vimos com Affergan (1987), o 
encontro com a alteridade pode ser uma aventura 
perigosa para a própria identidade. 

Na trama da identificação canibalística, o 
personagem é capturado ao ser identificado a 
esse lugar do negativo – feminino, morte. Ele 
é levado de roldão para o abismo da repetição, 
o impulso de ser outro. Seu processo psicótico 
segue a fenomenologia do surto: vivências de 
despersonalização, interpretações variadas, vi-
vências de influências e manipulações do outro. 
Passa a sentir-se como objeto de conspiração da 
vizinhança, que quer transformá-lo na inquili-
na anterior. Vestido com suas roupas e pintado 
como mulher, ele se atira na clarabóia, cumpre o 
que o outro demanda dele: ser ela. Entrega o seu 
corpo ensangüentado, em escárnio, àqueles que 
ele acreditava terem zombado dele.

Este filme-texto é impactante, mas a presen-
ça do sarcasmo e da loucura como ataque a vida 
repetitiva, preconceituosa, inerte e sem sentido, 

cria em nós um humor diferente, há algo de cha-
cota, de desdém, que permite uma separação. 
Pelo menos não deixa o espectador tão angus-
tiado, apesar dessa chocante experiência de ser 
tomado pelo outro e de cumprir os desígnios da 
pulsão de morte.

  
O Impacto com o Pathos e as 
Travessias Exitosas

Outro filme, também muito sensível sobre a 
experiência do migrante, é O Homem que Virou 
Suco (1981), de João Batista de Andrade. Apesar 
da verdadeira saga dos nordestinos representada 
no filme, chegamos ao final com uma sensação 
mais positiva, ou seja, de que foi possível fazer a 
travessia do confronto com a adversidade, atra-
vés do retorno à negociação, que facilitou a su-
peração dos impasses e da afirmação do sujeito. 

Ao estudar o fenômeno do surto psicóti-
co em migrantes recentes, anos atrás, encontrei 
neste filme uma abordagem muito mais rica do 
processo de enlouquecimento do que nos textos 
psiquiátricos. Neste filme há o confronto com 
o novo lugar, a cidade de São Paulo, com seu 
ritmo acelerado, sua dispersão, discriminação, 
preconceito ao nordestino, falta de testemunhos 
que o reconheçam e de amigos que o acolham. 
Esses aspectos são agravados pela violência das 
péssimas condições de trabalho. Nesse lugar de 
estranhamento, o sujeito vai perdendo os seus 
suportes identitários e emergem as vivências de 
estranhamento, da estranheza impactante, da 
despersonalização e desrealização, além de expe-
riências de oposição. 

A maneira como Andrade abordou a temá-
tica é muito criativa. Ele criou um personagem 119
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que é poeta de cordel, mas enfrenta dificuldades 
de sobrevivência, tem dificuldades de vender seus 
cordéis impressos de forma tradicional, já que, na 
metrópole do Sudeste, os que circulavam eram 
modernizados e coloridos. Ele também não pos-
suía documentos e nem licença de camelô, sendo, 
então, abordado pela polícia que lhe tomou os fo-
lhetos. Dessa forma, teve que enfrentar o trabalho 
na construção civil. Não se adapta às condições de 
trabalho e se rebela a esse submetimento. Ao ser 
perseguido pela polícia, descobre pelo jornal que é 
confundido com outro, parecido com ele e que te-
ria matado o patrão – nordestino é tudo igual, gosta 
de peixeira e dar peixeirada. Tem que se esconder 
e sua sobrevivência se torna precária. Tenta outros 
trabalhos, vende sangue para comprar comida, mas 
a sua existência vai se exaurindo. Vai ao fundo do 
poço, como se diz. Desse negativo, algo surge como 
possibilidade de resgate. Sai da atitude oposicionis-
ta e consegue fazer um acordo com o jornaleiro, 
escrever a história de seu sósia, que este promete 
comercializar ao entender que seria uma história 
que venderia bem. 

É nessa relação dialógica que foi construído 
o tecido do filme. Ele, o desadaptado, lutador, re-
belde, mas com o instrumento da escrita, da fala, 
do narrativo, consegue reerguer-se, superar a cri-
se e se afirmar como nordestino em São Paulo. 
O outro, operário padrão, superadaptado à pro-
dução maquínica, isolado e silencioso, é tomado 
pela psicose e é encontrado num chiqueiro nor-
destino para loucos, repetindo seu gesto abrupto 
de dar facadas no patrão.

O filme de Andrade vai além do registro do 
confronto inicial, ao enfocar a relação do indi-
víduo com a cultura e a importância desta para 
a preservação do psiquismo, através do combate 

ao anonimato e ao mal-estar da opressão social e 
política. Seguindo o estilo da narrativa de cordel, 
seu filme procura resgatar a cultura brasileira 
através da afirmação de sua diversidade de tra-
ços e valores, que se entrechocam e se interpe-
netram, conseguindo afirmar-se e preservar-se 
frente à tentativa de hegemonização da ideologia 
dominante. Mostra, dessa forma, como a cultura 
popular consegue manter sua potência transfor-
madora, encontrando suas formas mais originais 
e singulares de expressão.

Andrade soube, parafraseando Pasolini, ci-
tado por Metz (1977), explorar os valores simbó-
licos das imagens visuais: imagens dos sonhos, 
da memória e da vida cotidiana.

Cinema e Redenção da Alma

Geralmente, os filmes líricos proporcionam 
momentos de deslumbre e beatitude, verdadei-
ras redenções da alma. São experiências que se 
expressam em verbalizações, tais como: lavar a 
alma. Este é o caso de Cinema Paradiso (1988), 
de Giuseppe Tornatore, que tem efeitos de reden-
ção da alma através da experiência de reparação 
dos belos objetos da infância. 

O dispositivo que dá partida ao enredo de 
Tornatore é a notícia da morte do tutor do per-
sonagem do drama, que teria sido responsável 
pela interdição de seu passado. O personagem 
tornou-se um conhecido diretor de cinema que 
teria deixado a cidadezinha desde a sua adoles-
cência e nunca mais teria voltado lá. A interdi-
ção do tutor-pai se efetiva através de uma ordem 
imperativa e peremptória, para que ele partisse 
para a cidade grande e “nunca mais se lembrasse 
daquele lugar”. Essa interdição foi possível de-
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vido à relação que se estabeleceu entre os dois 
personagens, urdida pela paixão do cinema. Um 
técnico de projeção apaixonado pelo ofício e o 
encanto do garoto pelo cinema. Ao ficar cego, 
vítima de incêndio nas fitas dos filmes, o velho 
projecionista passa a ter, no garoto, os seus olhos 
para assistir e conduzir a máquina do cinema.

Ao receber a notícia da morte de seu tutor, 
que o personagem recebe pelo telefone, cai então 
a interdição. De pronto, uma história se descor-
tina: seus registros de infância e adolescência na 
cidadezinha, que durante anos ficaram preserva-
dos como outra cena nos bastidores de sua memó-
ria, presentificam-se com todas as suas sensações 
frente aos seus olhos. É como se o enredo todo es-
tivesse traçado, esperando apenas que o projetor 
fosse ligado para se desenrolar na retina. A partir 
daí, o sujeito revê seu processo de subjetivação 
– uma longa reflexão sobre o que ele fez com os 
acontecimentos e experiências de sua vida.

O filme de Tornatore levou milhões de es-
pectadores a lavar a alma com as lágrimas, na 
medida em que tocou profundamente em um 
ponto sensível da experiência humana, que é a 
perda e a recuperação dos preciosos objetos de 
infância. O tempo cronometrado, o ritmo ace-
lerado, o espaço devassado pela velocidade, a 
exigência hipervigil para responder rapidamente 
aos estímulos e se adaptar à mobilidade e ao indi-
vidualismo, recalcam esse “encanto”, mas a “(...) 
memória do sujeito lírico – seletiva e fragmentá-
ria” (PASSOS, 1995, p. 111), preserva-se através 
do recalcamento, essa fonte reparadora.

Considerações finais

Tanto a experiência de identificação quanto 
o esforço de desidentificação, podem ser produ-
zidas no espectador no tempo vivencial do cine-
ma. Aí o sujeito pode desprender-se de objetos e 
ser capturado por outros e, através da metaboli-
zação, fazer passagens de fantasias fixas e encon-
trar novos significantes. 

A identificação é um processo complexo, 
responsável pelas várias facetas que o sujeito vai 
assumindo desde a sua infância, cuja assimilação 
formará o conjunto de seu eu, que Freud com-
para às camadas da cebola. Os efeitos da identi-
ficação podem ser sentidos pelo eu e pelo obser-
vador externo como sendo a posse de outro. Em 
sua tópica mais imaginária, Lacan a conceituava 
como sendo a operação sofrida pelo sujeito ao 
assumir uma imagem (MILLER, 1994).  

Nesse sentido, o processo mais interessante 
no trabalho de elaboração da identidade própria é 
o processo de desidentificação, seja para dar con-
ta do outro que ele assume, seja para reelaborar as 
encarnações anteriores. A identificação é sempre 
inconsciente; para desvendá-la, torna-se necessário 
que ela seja espelhada e interpretada pelo outro. A 
identidade é um artefato complicado, tecido no tear 
espaço-temporal, com os fios da cultura investidos 
pelo desejo do sujeito. Mantém-se pela circulação 
constante da interação eu-outro. 

O cinema, portanto, pode ser visto como cam-
po transicional, espaço de visualizar, de recordar, 
de fazer desfilar, em imagens, o ser da peregrinação 
através do processo de realização de desejos, atra-
vés da identificação ou da desidentificação. Sendo, 
então, um espaço de realização da necessidade que 
temos de alucinar, isto é, de produzir no real o efei-
to inverso da percepção da realidade. 121
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Se a alteridade é construída no espaço do 
olhar do outro, o cinema oferece um lugar pri-
vilegiado de vivências e experimentações sub-
jetivas e alterativas. Encontramos aí um espaço 
de jogo, de suspensões e cumplicidades, que nos 
permite uma abertura de circulação no campo 
do outro. Um campo de linguagem (narrativo 
e expressivo) intermediário, cuja sustentação 
do jogo, evita o horror do espectro da estranhe-
za (FREUD, [1919] 1976) e permite que real e 
imaginário desfilem articulados num tempo e 
espaço, sem se fundirem. Dessa forma, permite 
certa distância necessária à alteridade e à reci-
procidade da identidade. Em seu desdobramen-
to contínuo, constitui-se como ato discursivo: 
linguagem em ação. É, portanto, instrumento de 
cultura, intervindo e produzindo novas realida-
des humanas. Como afirma o diretor iraniano, 
Abbas Kiarostami (1995), o cinema é uma forma 
de aproximar as pessoas.

O cinema cumpre, assim, uma importante 
função na intersubjetividade humana, além de ser 
uma forma original de expressar o real. Seu surgi-
mento coincide e aprofunda uma nova ótica: a óti-
ca do olhar que, se emergiu com o Renascimento, 
teve no século XX uma propulsão extraordinária. 
É uma semiótica que exige a cumplicidade de nos-
sa experiência ilusória e sensível, para que possa-
mos interpretar esse liame eu-imagem, como na 
obra alquímica, onde espírito e matéria percorrem 
um longo caminho de junção e separação. Portan-
to, a arte e o cinema, penetram recantos profun-
dos, despertam emoções dolorosas e criam opor-
tunidades de elaboração.

A análise do cinema mostra o valor da ex-
pressão humana e a força dos instrumentos es-
téticos e culturais e sua eficácia no campo da 
objetivação e subjetivação humanas. Através da 

criatividade, da linguagem e da ação, torna-se 
possível uma ordenação desse real que ameaça 
vazar pelos furos do sistema psíquico e social. Ao 
circular na rede dos significantes, o sujeito pode 
mediar o desejo e fazer sentido, reafirmando 
também a potência humana da diferença, contra 
a mesmice da repetição compulsiva ou da des-
trutividade da pulsão de morte. Trata-se do visí-
vel e do invisível, do inesperado que nos espreita 
por detrás da tela, querendo sempre dizer mais 
sobre o outro, sobre o objeto, sobre nós mesmos 
e sobre o modo de dizer. 

Para Nelson Rodrigues, para ter o efeito pu-
rificador ou catártico, o teatro, e pensamos que, 
como ele, o cinema, precisaria colocar em cena o 
que abominamos em nós mesmos.

(...) a ficção, para ser purificadora precisa 
ser atroz. O personagem é vil, para que não 
o sejamos. Ele realiza a miséria inconfessa 
de cada um de nós. A partir do momen-
to em que Ana Karenina, ou Bovary, trai 
muitas senhoras da vida real deixarão de 
fazê-lo. No Crime e Castigo, Raskolnikov 
mata uma velha e, no mesmo instante, o 
ódio social que fermenta em nós estará di-
minuído, aplacado. Ele matou por todos. E, 
no teatro, que é mais plástico, direto, e de 
um impacto tão mais puro, esse fenômeno 
de transferência torna-se mais válido. Para 
salvar a platéia, é preciso encher o palco de 
assassinos, de adúlteros, de insanos e, em 
suma, de uma rajada de monstros. São os 
nossos monstros, dos quais eventualmen-
te nos libertamos, para depois recriá-los 
(apud CHENIAUX JR, 1998, p. 238).
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O presente texto surge como resultado das investigações originadas no 
Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial da Universidade Fede-
ral de São João Del-Rei. A proposta de investigação surgiu a partir da con-
fluência percebida entre a história de São João del Rei e cidades da região, e 
a história das corporações musicais que ali existem. O termo “corporações 
musicais” refere-se a orquestras e bandas de música. Na região, existem or-
questras bicentenárias e bandas de música que já completaram um século 
de atividades. 

De maneira geral, busca-se compreender o processo grupal no coti-
diano dessas corporações e sua interferência no desenvolvimento do fazer 
musical, propiciando a prevalência de suas atividades e a continuidade des-
sa tradição, que se destaca no cenário sócio-cultural da cidade de São João 
del Rei e na sua região. 

O marco inicial dessa investigação foi a realização de um estudo explo-
ratório sobre as corporações, tendo como referencial os fenômenos grupais 
da afetividade, da identidade, as relações de poder e as suas articulações 
com o processo grupal. Posteriormente, na segunda etapa da investigação, 
o objetivo foi analisar e aprofundar os aspectos encontrados na etapa an-
terior. A partir do terceiro ano buscou-se estudar a articulação entre a tra-
dição e a transformação cultural, no que se refere ao fazer musical dessas 
corporações. Fazer musical aqui compreendido enquanto as atividades que 
estas corporações desenvolvem. Não se limitando apenas às apresentações 
musicais, mas também aos ensaios e as atividades pertinentes à estrutura e 
à organização dessas corporações.

O fazer musical e a afetividade: articulações do processo grupal 
em corporações musicais de São João del Rei e região
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No decorrer desses anos de investigação, 
várias temáticas foram surgindo: a constituição 
identitária desses grupos; a vinculação afetiva 
entre seus membros; o papel formativo e edu-
cacional para as gerações mais jovens; a busca 
constante por uma melhor performance; e a pos-
sibilidade de construção de projetos de vida pau-
tados no fazer musical.

Partindo do pressuposto da vinculação afe-
tiva dos membros dessas corporações, compre-
endemos o vínculo através de Pichon-Rivière 
(1988), como uma relação bicorporal e tripesso-
al, o que significa dizer que nas relações existen-
tes entre as pessoas, há a representação que um 
faz do outro, o fantasma ou a fantasia a respeito 
do outro. As chamadas relações afetivas são de-
terminadas pelos vínculos que os membros dos 
grupos estabelecem entre si. A solidariedade, o 
envolvimento com o outro, o auxilio técnico em 
uma determinada execução e preparação musi-
cal são manifestações dessa afetividade grupal.

Dessa maneira, podemos compreender a 
música como uma linguagem de reflexão afetiva 
que abarca todas as relações humanas, entre elas 
a emoção e o afeto. A emoção é entendida como 
percepção espontânea, momentânea, e o afeto 
como uma construção permanente que se desen-
volve a partir de uma elaboração e construção 

O fazer musical e a afetividade: articulações do processo grupal 
em corporações musicais de São João del Rei e região

subjetivas (PICHON-RIVIÈRE, 1988). O afeto 
perpassa a manutenção e construção de uma 
atividade detentora de caráter sócio-histórico na 
comunidade em que se inscreve, estando inti-
mamente vinculado com a representação que se 
constrói sobre tal atividade. Representação esta 
construída coletivamente pelos membros dessas 
várias corporações que compõem esse cenário e 
influencia esse fazer musical. 

A situação grupal constitui um comple-
xo processo de múltiplas produções, nas quais 
a tarefa indica, de acordo com Pichon-Rivière 
(1991), o propósito comum do grupo, isto é, sua 
atividade. Para Martín-Baró (1989), “a existência 
e a sobrevivência de um grupo humano depen-
dem essencialmente de sua capacidade para re-
alizar ações significativas em uma determinada 
circunstância e situações históricas” (p. 217). 

Refletindo nesta direção, a atividade musical 
pode ser vista historicamente como uma expres-
são humana universal. Através do som, o homem 
expressa-se em relação a si mesmo e ao mundo, 
criando uma linguagem que representa e trans-
forma um determinado contexto social.

Mas música também pode ser compreen-
dida como trabalho. Essa concepção leva o ho-
mem, no contexto social, à inteligibilidade de sua 
produção. A música como trabalho acústico sig-

 1
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nifica o reconhecimento do caráter de trabalho 
presente nas práticas musicais, o que implica em 
revelar as múltiplas relações estabelecidas entre 
os homens no fazer musical, além das relações 
subjacentes a esse fazer, bem como as noções de 
valor que as permeiam (MAHEIRIE, 2001).

Nesse sentido, a música não deve ser compre-
endida somente como fenômeno sonoro, mas tam-
bém como um fenômeno que é produto e produtor 
da história, ou seja, o significado da música singular 
e/ou coletiva é produto de um contexto sócio-cul-
tural e econômico, produzido pelo sujeito através 
da subjetivação e do seu trabalho. Assim, a música 
pode ser produtora de significados sociais/culturais 
e individuais, como também divulgadora e repro-
dutora de vários significados (MAHEIRIE, 2001).

A música utilizada para fortalecer um apelo, 
por exemplo, serve de objeto de identificação para 
os sujeitos que a escutam, como as músicas reli-
giosas, profanas e militares. Portanto, a música não 
traz uma significação inerente a si mesma, mas suas 
significações dependem das relações estabeleci-
das entre os sujeitos e os sentidos, bem como das 
relações entre os sujeitos e a ordem sócio-cultural 
mais ampla. Dessa maneira, a música seria capaz de 
produzir identidades singulares e coletivas, atuando 
como elemento que pode operar na constituição do 
sujeito, enquanto mediação social. Sujeito este que 
produz significações, as quais aliadas às suas ações 
compõem sua identidade individual e coletiva. Des-
sa forma, em cada ato, gesto ou significação, o sujei-
to vai se revelando como um todo. Considerando-se 
cada uma destas perspectivas, podemos encontrar 
algo da totalidade do homem objetivando-se em 
um determinado sujeito (MAHEIRIE, 2001).

Sendo uma forma de expressão da afetivi-
dade, a música revela uma maneira de o sujeito 

se relacionar com o mundo no qual está inseri-
do. Através da música podemos construir, des-
construir e reconstruir significados individuais 
e também coletivos (MAHEIRIE, 2001). Por ser 
uma atividade reflexivo-afetiva, a música atua 
como possibilidade de transformação do músi-
co (sujeito) e do contexto à sua volta (objeto) ao 
permitir a expressão de sentimentos e emoções 
presentes na relação homem-mundo. Contem-
plando um movimento dialético e considerando 
o sujeito como constituído e constituinte do con-
texto social no qual está inserido.

O cotidiano destes grupos é permeado por 
relações afetivas que ora facilitam o desenvolvi-
mento do processo grupal ora o dificultam. Os 
músicos ajudam-se mutuamente, angustiam-se 
nos ensaios e apresentações, partilham seus mo-
mentos de euforia e tensões e se manifestam de 
maneira coletiva com o grupo. 

A construção da identidade de músico e as 
vivências afetivas favorecem o compartilhamen-
to das representações que prevalecem em suas 
corporações e, conseqüentemente, favorecem a 
manutenção de suas atividades, destacando-se o 
sentido da música como uma atividade integra-
dora de aspectos psicossociais. 

A partir dos resultados encontrados nas eta-
pas da pesquisa, podemos dizer que a atividade 
musical em São João del Rei e região representa 
um movimento de transformação cultural, prin-
cipalmente quando essa atividade adquire no-
vas nuances. Isso porque não se trabalha apenas 
com a manutenção de uma tradição secular, mas 
com a renovação dessa tradição e, também, com 
a viabilização de uma atividade sócio-educativa 
capaz de influenciar positivamente a representa-
ção social sobre o fazer musical dos jovens músi-
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cos no contexto em que estão inseridos. Pode-se 
perceber, ainda, que o fazer musical em São João 
del Rei e região se mantém intimamente ligado à 
transmissão do conhecimento musical e cultural 
aos membros mais jovens das bandas e orques-
tras. 

Nessa perspectiva, encara-se a música como 
uma atividade integradora de aspectos psicosso-
ciais, tal como Zampronha (2007) aponta:

(...) os movimentos musicais têm ana-
logia com os com movimentos afetivos, 
com sentimentos, sabendo que a música 
mexe com nosso tempo, espaço e movi-
mentos psíquicos e que estimulando essa 
dimensão afetiva ela acaba por facultar 
uma associação entre eles, evocação e 
associação de experiências, em função 
disso entende-se quão rica é sua natureza 
psicológica (p. 30).

Grande parte da atividade musical em São 
João del Rei está concentrada no centro históri-
co, onde se encontram as orquestras e as bandas 
mais tradicionais da região. Essas corporações 
musicais representam uma tradição cultural do-
tada de grande relevância e destaque local e re-
gional. Sendo assim, durante os anos de investi-
gação tem-se acompanhando a manutenção e a 
renovação dessa tradição através de suas várias 
nuances, das características específicas de cada 
corporação, como as escolinhas de música, pre-
sentes em grande parte das corporações investi-
gadas, principalmente nas bandas. 

A banda-escola, como é chamada pelos 
membros das corporações, é voltada para a 
transmissão do conhecimento musical a partir 
da inicialização de crianças e adolescentes na te-

oria musical e na prática com os instrumentos, 
assim como no fazer musical de um modo geral. 
Sendo assim, observa-se o caráter sócio-educati-
vo dessas corporações. Uma vez que, além de ini-
cializarem novos atores sociais na atividade mu-
sical, também são transmitidos valores de uma 
atividade cultural e socialmente reconhecida. 

A continuidade e renovação da tradição 
musical são assumidas pelos jovens músicos que 
ingressam nas corporações. Nelas, eles recebem 
formação musical, tanto dos regentes como dos 
membros mais experientes. Além de serem in-
troduzidos aos valores e práticas pertinentes a 
cada grupo.

Percebe-se nas falas desses jovens músicos 
preocupação com a formação musical, com o 
aperfeiçoamento de sua performance e a impor-
tância que a continuidade de suas atividades tem 
em face à manutenção do fazer musical. A partir 
da apropriação dessa atividade, observa-se que 
as crianças e os adolescentes envolvidos no fa-
zer musical têm a possibilidade de construírem 
projetos de vida pautados na atividade musical 
que exercem. É colocado por muitos desses jo-
vens que a participação nas corporações musi-
cais propicia-lhes a oportunidade de aliar, às suas 
necessidades profissionais, uma atividade que os 
satisfaça. Esta nova perspectiva surge como uma 
nova nuance da atividade musical. Muitas vezes 
considerada uma atividade amadora pelos mem-
bros de suas corporações, independente do nível 
de sua formação musical, a música passa a ser 
encarada como uma possibilidade profissional. 

Atualmente, a perspectiva que enquadrava a 
atividade musical em São João del Rei e região 
como algo amador representa uma das grandes 
transformações da tradição musical local. Hoje, 
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existem na cidade instâncias concretas que pos-
sibilitam que essa atividade se torne profissional. 
Tal realidade se solidifica principalmente a partir 
da criação do curso de Música na Universidade 
Federal de São João Del-Rei. A criação desse cur-
so permitiu um aperfeiçoamento técnico e teó-
rico do fazer musical, qualificando ainda mais 
aqueles que se interessam pela música enquanto 
atividade futura e que, em vários casos, já possu-
íam formação de nível técnico pelo Conservató-
rio Estadual de Música da cidade e vasta expe-
riência nos grupos de música dos quais partici-
pam. Outra possibilidade de atuação profissional 
como músico, principalmente para os meninos 
da cidade e região, está no Décimo Primeiro Ba-
talhão de Infantaria de Montanha, o “Batalhão 
do 11º”, como é conhecido o Quartel do Exército 
Brasileiro localizado na cidade de São João del 
Rei, que admite jovens soldados para atuarem 
como instrumentistas em sua banda de música.

A formação musical nas bandas civis é de 
grande relevância para o “Batalhão do 11º”, por-
que a grande maioria dos músicos do Batalhão 
foi iniciada na atividade musical dentro de ban-
das civis, principalmente na Teodoro de Faria e 
também em outras bandas da região. 

As bandas de música na cidade e região são 
marcadas singularmente por seus fazeres. Como 
é o caso da Banda Meninos de Dom Bosco, uma 
das duas maiores bandas de música da cidade, e 
que está presente em um bairro de periferia. Se-
gundo seu mantenedor e fundador, a banda foi 
criada justamente para trazer à realidade dos 
jovens em que está localizada a possibilidade de 
exercerem uma atividade reconhecida social-
mente, funcionando, também, como uma alter-
nativa às vulnerabilidades sociais que cercam o 

cotidiano desses jovens. Segundo ele, antes de 
ensinar a atividade musical, a Banda Meninos de 
Dom Bosco tem como princípio ser uma ativida-
de “a mais” para os jovens da comunidade de pe-
riferia, voltada para crianças e adolescentes que, 
antigamente, tinham como possibilidade “ape-
nas ficar na rua”. Observa-se que a criação dessa 
banda de música suscitou uma nova perspectiva 
para os jovens participantes, dimensionando no-
vas possibilidades de vida. 

Em face desse processo, o exercício do fazer 
musical, aspectos da afetividade, identidade e da 
tradição, quando articulados, desenham a estru-
tura da atividade musical, revelando sua impor-
tância na construção de projetos de vida para os 
jovens músicos inseridos neste cenário. A afetivi-
dade, a identidade e a tradição estão implicadas 
na manutenção e na transformação da tradição 
musical, assim como na realização do fazer mu-
sical das corporações.

Partindo dos pressupostos de Eric Hobs-
bawm (HOBSBAWN & RANGER, 1984), que 
trata a tradição como um

(...) conjunto de práticas, normalmente 
reguladas por regras tácita ou abertamen-
te aceitas; tais práticas de natureza ritual 
ou simbólica que visam inculcar certos 
valores e normas de comportamento atra-
vés da repetição, o que implica, automa-
ticamente, uma continuidade em relação 
ao passado. Aliás, sempre que possível 
tenta-se estabelecer continuidade com 
um passado histórico apropriado (p. 9).

Pode-se caracterizar a tradição por uma in-
variabilidade, permeada pelos costumes e que 
renova as práticas que já não encontram susten-
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tação. E é a renovação de suas práticas que per-
mite a manutenção de uma atividade tradicional. 
Assim, encontram-se as corporações musicais. 
Especificamente as bandas, que possuem uma 
tradição a ser transmitida e modificada a partir 
da interiorização de um sentimento de pertença 
de seus membros e a apropriação dos valores e 
conhecimentos pelos jovens e crianças partici-
pantes.

Para que a tradição se mantenha, é neces-
sária a continuidade e transmissão dos valores 
adquiridos. A participação das crianças e ado-
lescentes nesses grupos possibilita essa conti-
nuidade e o amadurecimento pessoal, uma vez 
que estão constantemente se relacionando com 
outros sujeitos, em uma trama social que é teci-
da em um meio cultural carregado de valores e 
projetos coletivos e individuais. É dentro desses 
grupos que muitos jovens se encontram e vêem 
em sua atividade mais que uma brincadeira, mais 
que um passatempo. Enxergam a possibilidade 
de planejar uma profissão, de se projetar em um 
futuro profissional e/ou pessoal, pautados em va-
lores e normas internas a seus pares. 

Dentro desses grupos, principalmente nas 
bandas, além do aspecto de formação técnica, 
existe a formação pessoal, a constituição de iden-
tidades. Pode-se dizer que mesmo que esses jo-
vens músicos não projetem um futuro pautado 
na atividade musical, a participação deles nos 
grupos musicais introduz valores que serão as-
sumidos como aspectos constituintes de suas 
identidades. As bandas, além de permitirem uma 
profissionalização via música, possibilitam aos 
jovens “reconhecerem-se como sujeitos que atu-
am no mundo, dando-lhes condições de criarem 
novos projetos de vida” (DAYRELL, 2002, p. 4).  

A profissionalização da música aponta para a pos-
sibilidade de um trabalho visto como fonte de sa-
tisfação social e como atividade criativa. E, ainda 
assim, o grupo é uma forte referência, aparecendo 
como um espaço de investimento emocional e de 
construção das relações de confiança.

Grande parte dos jovens músicos reside em 
bairros marginalizados. A partir da música, esses 
meninos e meninas podem vislumbrar a possibi-
lidade de profissionalização, além de aproximá-
-los de uma realidade diferente da que vivenciam 
cotidianamente. Alguns desses jovens músicos 
viabilizam seu projeto de vida utilizando a mú-
sica como atividade profissional, seguindo a 
carreira militar e/ou acadêmica. Outros vêem a 
prática do fazer musical apenas como uma ativi-
dade amadora, podendo se tornar uma atividade 
profissional, mas, na maioria das vezes, essa não 
é a principal atividade geradora de recursos para 
sua subsistência. Isso não quer dizer que não 
esteja articulada com o projeto de vida pessoal. 
A produção cotidiana da identidade coletiva de 
músico é atravessada pelas diferentes experiên-
cias vivenciadas pelos membros das várias cor-
porações, embora mantenha eixos comuns de 
produção e história de vidas semelhantes.

Conclui-se com a observação e acompa-
nhamento desses grupos, que a participação de 
jovens nesta atividade, é fator preponderante e 
primordial no processo de manutenção e trans-
formação da tradição musical da região. Todos 
têm histórias de vida diferentes, histórias de vida 
familiar e realidades sociais distintas uns dos ou-
tros, devido à diversidade dos membros das cor-
porações. Contudo, nos grupos lhes é permitida 
a troca de vivências, a possibilidade de agregar 
valores, de construir valores próprios, de troca-
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rem idéias novas. Percebe-se que há uma vinculação afetiva muito grande 
dentro desses grupos, de um grupo com o outro, de um músico com outro. 
A ajuda mútua prevalece em suas práticas: o que sabe mais ajuda o que 
sabe menos, o que tem facilidade com determinado instrumento ajuda o 
outro. Os regentes, na maioria das bandas, demonstram preocupação com 
a transmissão do conhecimento musical. A troca de experiências é cons-
tante dentro desses grupos, o que possibilita a estruturação de uma forte 
vinculação entre os membros. A música é o pano de fundo a partir do qual 
vários aspectos do processo grupal emergem. 
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1º ato: Saúde e corpo em movimento5

Catarina Resende

A fim de pensar possíveis relações entre corpo e saúde, tendo como 
mediação o movimento, faremos uma contextualização do trabalho que 
Angel Vianna inaugura na área da Dança e da Saúde, na interface entre 
Arte e Clínica. Angel Vianna busca na atividade da dança uma forma de se 
olhar o corpo respeitando as singularidades de cada um. Então, através da 
área da Dança, ela oferece a possibilidade de que o movimento tenha como 
impulso a diferença que nos constitui enquanto seres singulares. No âmbito 
do balé clássico, ela se pergunta: “Que corpo é esse que dança que tem tan-
tas dores e um sofrimento tão grande para estar fazendo uma coisa que, a 
princípio, traria tanto prazer?”. A partir desse questionamento, Angel Vian-
na vai estudar o corpo profundamente, recorrendo à anatomia, à fisiologia, 
preparando o corpo para as técnicas de consciência corporal e de educação 
somática, que chegaram ao Brasil por volta da década de 1950.  E por que 
não estamos falando apenas da educação somática? Porque o diferencial de 
Angel é continuar com a dimensão da arte muito presente em sua prática, 
que trabalha o corpo de forma cuidadosa, mas sem abandonar o fazer ar-
tístico. Então, ainda que potencializando o corpo nos seus movimentos e 
ações, num cuidado com o corpo, há a dimensão artística que visa um uso 
criativo do corpo.

Podemos pensar o trabalho de Angel Vianna de Conscientização do 
Movimento como uma prática pedagógica-terapêutica. Isto é, uma prática 
que trabalha o corpo a partir da educação, mas que possibilita simultane-

1 Este texto é uma versão modificada 
da palestra proferida no II Encontro de 
Arte & Saúde Mental, Mesa: Dança, na 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 

– Rio de Janeiro, 22 e 23 de outubro 
de 2008.

2 Psicóloga Institucional; Bailarina 
Contemporânea, formada pela Escola 

Angel Vianna; Assessora Especial da 
Escola e da Faculdade Angel Vianna; 

Diretora Presidente e Curadora do 
Programa Artes Sem Barreiras/Very 
Special Arts (AVSA) do Brasil; e Co-
Fundadora da Pulsar Cia de Dança.

3 Graduada em Dança e pós-graduada 
em Terapia através do Movimento, 

Corpo e Subjetivação pela Faculdade 
Angel Vianna; e professora de Dança, 

com técnica de Conscientização do 
Movimento.

4 Psicóloga clínica; e graduada em 
Recuperação Motora e Terapia através 

da Dança, pela Escola Angel Vianna.

5 A abordagem aqui apresentada 
foi desenvolvida na dissertação 
de mestrado em Saúde Coletiva 

(UFRJ) intitulada Saúde e Corpo 
em Movimento: contribuições 

para uma formalização prática e 
teórica do método Angel Vianna de 

Conscientização do Movimento como 
um instrumento terapêutico (2008).
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amente ganhos terapêuticos, sem que se caracte-
rize como uma terapia em si. Na área da Saúde 
Mental, a prática dessa atividade pode favorecer 
uma maior integração somato-psíquica do indi-
víduo que está usufruindo esse tipo de trabalho. 
Proponho, com isso, uma organização metodo-
lógica capaz de esboçar de que modo esse traba-
lho se constitui como um processo pedagógico-
-terapêutico. Foram pesados estágios como pro-
cesso contínuo, onde um está sempre integrado 
com o outro. Contudo, uma divisão é feita por 
motivos didáticos, para visualizarmos evolutiva-
mente como esse trabalho corporal é conquista-
do ao longo de um processo ininterrupto. 

Na prática desse método há um primei-
ro momento de sensibilização, que é a hora de 
acordar o corpo que está chegando adormeci-
do, tensionado, esgotado pela história de vida e 
pelo cotidiano de cada um. Assim, poder abrir o 
corpo, é poder desbloquear cristalizações e pa-
drões sensório-motores, tudo feito de uma forma 
muito lúdica, com o prazer de estar sentindo o 
próprio corpo, simultaneamente à desconstru-
ção dos padrões desse corpo. É preciso trazer o 
corpo de um estado de tensão para um estado de 
atenção corporal, onde começamos a descobrir 
que o corpo é capaz de muitas coisas que não sa-
bia antes, e perceber que pode mais do que tinha 
experimentado até então. 

Esse processo de sensibilização é bem com-
plexo e, ao mesmo tempo, é o que vai dar um 
chão para que a experiência pedagógico-tera-
pêutica possa acontecer. Angel traz um enfoque 
muito importante para a “descoberta do pé”, por 
exemplo, uma descoberta dos sentidos, da ex-
periência de sentir determinada parte do corpo. 
Podemos ter uma aula inteira só descobrindo 

o pé, as possibilidades desse pé, o formato dos 
ossos, como pisa no chão, para onde pode nos 
levar, em termos de movimento, e o quanto isso 
vai se relacionar com o corpo como um todo. 
Depois de fazer uma aula só de pé, podemos sen-
tir o trabalho até o topo da cabeça, vivenciando 
assim a integração mente-corpo e do corpo em 
si, como um todo. 

Depois de passar por um processo de sen-
sibilização, vem o processo de expressão, onde 
iremos trabalhar os alinhamentos ósseos e as 
qualidades de movimento para uma melhor ex-
pressividade do corpo. Podemos, nesse processo, 
ampliar e aprofundar as diferentes maneiras de 
investir energia no corpo, no movimento e na 
organização do corpo, na expressão do seu mo-
vimento. Ter uma maior acuidade da nossa flexi-
bilidade e expressividade, da nossa forma de nos 
relacionarmos com os objetos, com as pessoas, 
com o mundo e consigo mesmo, em primeiro 
lugar. 

Conseqüentemente, passaremos para o pro-
cesso pedagógico-terapêutico, que seria o pro-
cesso criativo por excelência, no qual poderemos 
vivenciá-lo a partir das conquistas anteriores. A 
partir daí podemos pensar o mundo e experien-
ciar de modo criativo e espontâneo a expressão 
do corpo e do movimento no mundo. O corpo 
torna-se mais disponível para as atividades diá-
rias, que nos lembram de que existem novas pos-
sibilidades de relação com o nosso corpo e com o 
próprio mundo. Um importante ganho com esse 
trabalho é romper com uma determinada forma 
de se relacionar com o corpo, com o outro e com 
as próprias interações com o mundo. Angel rom-
pe de modo inaugural com a prática de ensino 
e com o modo de se relacionar com a dança até 
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então.  Essa era direcionada a corpos totalmen-
te padronizados, movimentos que tinham uma 
forma muito pronta, na qual os corpos deveriam 
entrar ou não.

Mas, na proposta de Angel Vianna, qual-
quer corpo pode dançar, qualquer corpo pode 
fazer uma rotação externa do balé clássico com 
as pernas. Isso é completamente inovador na 
época em que ela começa essa pesquisa: ao mes-
mo tempo em que se proporciona uma expansão 
do corpo, cria-se um corpo. Um corpo que, para 
se expandir na sua potência de vida, precisa, pri-
meiramente, ser criado. Então, tem-se uma pes-
quisa minuciosa sobre o corpo, onde a própria 
pesquisa expande o corpo. Desloca-se, assim, o 
foco do projeto final para o processo em conti-
nuum. Descobrir o próprio pé, como no exemplo 
citado, já é expandir a possibilidade de usos do 
pé, para se relacionar consigo mesmo. 

Dessa forma, quando Angel Vianna flexibi-
liza a dança, outras pessoas começam a querer 
dançar também. Ela conta uma história em que, 
de repente, chega para sua aula de balé clássico 
uma menina cega. Ela nunca tinha planejado 
isso para sua prática e se viu naquela realidade. 
É quase um desenvolvimento acidental do traba-
lho dela o fato de se abrir para esse campo das 
deficiências, das multiplicidades. Isso começa 
a brotar a partir da própria técnica que ela usa. 
Então, como é se relacionar com o diferente que 
está querendo ter um corpo expandido, um cor-
po potente? Será que é possível? Angel desenvol-
ve seu trabalho todo na direção de afirmar isso. 
Assim, podemos pensar o método Angel Vianna 
como facilitador de invenção e recriação de cor-
pos, acolhidos na diferença da sua singularidade, 
seja qual for.

Nos últimos anos, o trabalho vem sendo re-
alizado nos diversos âmbitos da saúde: na saúde 
mental, na reabilitação neuro-motora e nas do-
enças crônicas, como hipertensão e diabetes. O 
próprio campo se fez pela experiência, a própria 
prática foi se legitimando através de seus profis-
sionais e usuários, porque Angel traz uma con-
cepção do movimento como força de vida e a vida 
como o próprio movimento de expansão. Então, 
pensar novas formas de uso do corpo é pensar, 
também, novas formas de vida possíveis. Se pen-
sarmos numa concepção afirmativa da saúde, na 
qual esta deixa de ser o negativo da doença, pode-
remos incluir essa prática na área da saúde. 

Para tanto, um ponto em comum no pen-
samento de dois autores, em especial, pode con-
tribuir para uma abordagem terapêutica do mé-
todo Angel Vianna, a partir de uma concepção 
ampliada do conceito de saúde. Winnicott era 
psicanalista e médico pediatra. A clínica médi-
ca, devido ao contato com os bebês e as crianças 
com suas mães e pais, o levou até a psicanálise no 
que diz respeito ao desenvolvimento emocional 
do indivíduo. Canguilhem era filósofo quando 
foi fazer o doutorado em medicina para pensar 
os conceitos de vida e morte, saúde e doença. 

Na concepção de Winnicott, ser saudável é 
poder ser espontâneo diante da vida, diante das 
dificuldades, mesmo com uma enfermidade e 
com uma vulnerabilidade maior, seja ela psíquica 
ou social. A saúde é entendida como um estado 
de integração somato-psíquica, com possibilida-
des inventivas e que engloba um prolongamento 
do indivíduo com o ambiente.  De acordo com 
Winnicott, o corpo é a via que nos organiza en-
quanto indivíduos, desde a vida intra-uterina até 
o nascimento, e na relação mãe-bebê, organizar 
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psiquicamente via corpo é organizar o indivíduo. 
Nesse sentido, podemos reconhecer que há uma 
dimensão do método Angel Vianna que atua na 
integração do corpo com a psique. 

Aproximando Winnicott de Canguilhem, 
observamos que este autor traz uma visão muito 
interessante sobre a saúde como a capacidade de 
variar normas. Segundo ele, a saúde seria com-
posta por normas que estão presentes também na 
doença, no sentido de que mesmo a doença não 
é um caos completo, absoluto. Mesmo a doença 
tem as suas normas estabelecidas, mesmo que se-
jam inferiores e mais limitantes que as normas de 
quando estamos saudáveis. Sendo assim, a saúde 
seria “medida” pela capacidade de flexibilizar es-
sas normas mais rígidas frente às vicissitudes da 
vida, frente a qualquer situação que não àquela 
na qual estamos inseridos normalmente. Dessa 
forma, pensar na saúde a partir de Canguilhem 
e Winnicott é pensar que estar saudável é ser es-
pontâneo e flexível diante da vida, enquanto tiver 
uma deficiência qualquer, enquanto tiver uma 
enfermidade qualquer, mesmo que seja uma gri-
pe, e mesmo assim estar potente diante dessas 
dificuldades, diante desse contexto adverso. 

Quando temos um corpo que não é capaz de 
fazer os tantos graus que aquela articulação deve 
fazer, como os livros de biomecânica dizem para 
fazermos, devemos pensar que conseguimos fa-
zer outras inúmeras coisas, pois é um corpo que 
pode ser reconhecido como potente, que pode 
se sentir potente diante da vida. Não preciso ter 
as minhas duas pernas para poder fazer tudo. A 
questão é me contextualizar. É aí que está minha 
potência de vida diante dessa situação de maior 
limitação ou não, seja no campo de deficiências e 
patologias, seja na vida comum, ordinária.

Para finalizar, é importante ressaltar que 
apesar de ter construído aqui um foco maior so-
bre uma contextualização do pensamento sobre 
a conscientização do movimento, não podemos 
esquecer que é a prática que funda esse conheci-
mento, e a experimentação disso tudo se confi-
gura como via mestra para acessarmos todo esse 
conhecimento encarnado. 

Porém, reconhecer a existência do método 
Angel Vianna como instrumento terapêutico 
passa também por uma questão ética e política. 
A dimensão ética se dá no fato de se tratar de 
uma terapêutica com eficácia já reconhecida por 
sua própria práxis (e de muito baixo custo na sua 
aplicação). Assim, dizer como funciona e como 
pode ser replicada para um maior número de 
pessoas possibilitaria a ampliação da área de atu-
ação e transmissão desse saber, construindo no-
vas redes. Ao se configurar como uma prática e 
um saber formais, o método Angel Vianna pode-
rá ser questionado e aprimorado pelos próprios 
terapeutas, ser transmitido didaticamente e uti-
lizado clinicamente com propriedade, inclusive 
nos serviços públicos de saúde. Especificamente 
no âmbito da saúde mental, principalmente para 
os que estão internados ou que têm uma história 
de internação longa, uma terapêutica que pro-
porciona a recuperação da espontaneidade dos 
corpos e a prontidão desses pensamentos, pode 
trazer grandes contribuições. 

A contribuição política se faz quando essa 
terapêutica propõe a humanização do processo 
saúde-doença, assim como das relações dos di-
versos atores incluídos (gestores, profissionais 
e usuários). Tal como propõe o HumanizaSUS, 
uma política (e não um “programa”) nacional 
onde todos os âmbitos da Saúde no Brasil devem 
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ser atravessados pela humanização dos serviços. Além disso, a partir das 
definições do SUS, o método Angel Vianna se constitui como mais uma 
prática alternativa e/ou complementar de saúde, práticas implementadas e 
apoiadas cada vez mais pela rede pública. Ainda, o método Angel Vianna 
pode se configurar como uma posição política em si, visto que essa tera-
pêutica implica uma contraposição ao modelo biomédico vigente. Por fim, 
entendemos que a Conscientização do Movimento possui um campo de 
possibilidades para ser legitimada e aplicada por seus profissionais como 
uma prática complementar de saúde na política nacional de medicinas al-
ternativas e técnicas complementares.

 
2º ato: Conscientização do Movimento6

Cássia Charison

Essas imagens foram feitas na Casa de Saúde Dr. Eiras em Paracambi e 
mostram o momento em que as pessoas estavam saindo dos pavilhões para 
retornarem às casas de seus familiares, aos seus municípios de origem ou 
irem para as Casas de Passagem em Lages.

A Dra. Gina Ferreira, uma das responsáveis pelas ações da intervenção 
em Dr. Eiras, solicitou à professora Angel Vianna alguém que se encarre-
gasse de fazer a passagem dessas pessoas para os diversos locais já citados. 
Dr. Eiras, não sei se vocês conhecem, tem pavilhões enormes. Quando lá 
cheguei havia mais ou menos 1.600 pacientes, e somente um desses pavi-
lhões estava fechado. Aquelas primeiras imagens das pessoas sentadas no 
chão ou deitadas. As pessoas ficavam muito tempo deitadas de lado, com as 
costelas tocando o chão. Isso muito me impressionou e chamou a atenção 
para os tipos de aulas que eu deveria apresentar.

Então, como trabalhar com esse grupo para fazê-los entender que vol-
tariam para uma casa cheia de cômodos? Como levar o método de Cons-
cientização do Movimento até eles?

Sempre iniciava o trabalho em uma roda e eles mesmos, aos poucos, 
falavam daquilo que deveríamos fazer, o que gostariam de executar durante 
o trabalho. O uso constante de brincadeiras, cantigas de roda, toques no 
corpo, a introdução ao ritmo e a execução de um gestual com mais qualida-
de estimulava-os a entenderem melhor a dança, bem como os movimentos 
a serem executados nos diversos cômodos de uma casa.

6 Nesta parte do artigo são feitas 
referências às imagens de um DVD 

que estão bem alinhadas à visão de um 
trabalho artístico de Cássia Charison. 

Rita Aquino fez as fotos e estagiava 
comigo naquele momento. Thiago 

Sacramento produziu o videografismo 
e deu movimento às imagens. Nós 

três éramos da mesma turma da 
FAV (Faculdade Angel Vianna) e 

acreditamos ter passado, através dessas 
imagens, aquilo que um corpo pode 

fazer, mas não com a visão centrada no 
transtorno mental ou nas deficiências 

do corpo, mas em sua potência de 
produtividade.
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Obviamente, quando se está há bastante tem-
po vivendo em um pavilhão, perde-se a noção de 
que movimentos fazer na cozinha, na sala ou na 
varanda de uma casa. Os únicos movimentos que 
apareceram naquele momento foram os realizados 
no banheiro (que era o de defecar) e o do quarto 
(dormir), que eram apresentados da forma mais 
pueril possível com as duas mãos aparando o rosto.

Na realidade, essas pessoas nunca deixaram 
de ter informações em seus corpos. O que lhes fal-
tou foi o estimulo para tal e, aqui, o trabalho de 
Conscientização do Movimento com objetos, bo-
linhas, cangas e demais materiais trouxe para esse 
corpo a sua potência para fazer, experimentar, 
produzir, executar tudo a que sempre teve direito.

As fotos da celebração do Natal com frutas 
foi uma etapa do trabalho com o micro movi-
mento, um gestual do qual eles não dispunham 
mais. Rita Aquino e eu começamos, então, a cor-
tar as frutas em pedaços bem pequenos para que 
eles usassem os dedos polegares e indicadores 
para pegar os pedaços nos pratinhos.

Trabalhávamos também a questão do pala-
dar. O Klauss Vianna fala disso em seu livro. En-
tão, dizíamos a eles que iríamos degustar aque-
las pequenas porções e eles repetiam muito essa 
palavra “degustar” e entenderam rapidamente o 
sentido dela. Nas imagens das aulas podemos ver 
as ações tal qual a que recebemos nas aulas da 
Angel; é uma aula como de qualquer outra turma 
da escola ou da faculdade, só que, quando esta-
mos em um manicômio ou em um CAPS, as pa-
tologias diversas vazam, vão para algum lugar do 
espaço. O que fica evidente nas aulas é a potência 
producente do corpo.

Esse corpo, apesar das patologias, tem mui-
ta potência, realiza e fala muito daquilo que tem 

necessidade e que nem sempre sabe se expressar 
pela palavra.

Eu tinha o hábito de caminhar muito com 
os pacientes pelos pavilhões e varandas e ouvia 
esse tipo de comentário: “Olha lá aquela mulher 
esquisita de cabelos vermelhos que não faz nada 
aqui, só anda com as pacientes pra lá e pra cá”. 
Aquelas caminhadas, entretanto, eram o início 
de um trabalho apurado de leitura corporal com 
aqueles pacientes. Através das caminhadas, os 
corpos iam me dizendo qual a melhor, mais ade-
quada investida para a atuação com eles. Às ve-
zes, um simples gesto ou um ruído exalado já era 
o suficiente para começar as ações. Então é isso, o 
trabalho da Conscientização do Movimento vai 
aos poucos viabilizando as possibilidades do cor-
po, do potencial de cada pessoa. Após cada aula e 
cada intervenção individual, conversávamos bas-
tante sobre tudo o que havia acontecido. Eram 
momentos de bastante prazer, alegria e conscien-
tização das conquistas efetivadas por todos nós.

Ninguém devolve cidadania ou autonomia a 
ninguém, tudo já está na e com a pessoa desde 
que nasceu. Não se devolve aquilo que o sujeito 
tem em beleza, em singularidade e em potência. 
Somente damos uma forcinha para a coisa rolar, 
fluir, existir em potência.

Eu passei por Dr. Eiras, pelos CAPS de Gua-
dalupe, pelo CAPS de Irajá, pelo CAIS de Angra 
dos Reis e, atualmente, trabalho na Casa do Sol 
(IMAS Nise da Silveira) com os pacientes das 
enfermarias desenvolvendo o trabalho de Cons-
cientização do Movimento que leva essas pessoas 
a potencializarem novas ações em sua vida.

A Catarina Resende falou muito bem logo 
no começo: “Qualquer corpo pode dançar, qual-
quer corpo pode ser, estar, existir independente 
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da patologia”. Ter um corpo, antes de tudo, é a grande função da vida, é 
o grande barato do ser humano, corpo presente no dia-a-dia, corpo pro-
ducente, corpo vivo como diria Rainer Vianna. Por tudo isso, agradeço a 
minha mestra Angel Vianna pelos ensinamentos.

3º ato: Fazer artístico, uma visão de acesso

Andréa Chiesorin

Humanista, bailarina clássica e contemporânea, psicóloga com abor-
dagem em sócio-análise cheguei à Angel Vianna por um caminho inverso, 
pela busca artística, pois estava tentando descobrir o que queria pesquisar 
(com o que queria dialogar), o que e como queria fazer!!! Estava deses-
timulada, desacreditada dos Direitos Humanos no Brasil, tinha acabado 
de vivenciar, como profissional de psicologia, a barbárie do “extermínio 
da Candelária”, eram 64 crianças (90% eram crianças, a maioria de 06 a 
12 anos, outros adolescentes e nenhum adulto). Isto aconteceu em 1993. 
Naquele momento não tinha a dimensão da articulação que poderia fazer, 
nem como pensar a arte, a saúde, a educação e os direitos humanos!! Seria 
possível uma junção? Uma ação política ou uma construção de um fazer 
artístico de um sujeito que quer conquistar um lugar. Naquela época, isso 
tudo estava tão distante. Com essa intenção, me aproximei das questões das 
pessoas com deficiência, dessa luta por direitos igualitários. Hoje faço parte 
da Pulsar Companhia de Dança que faz uma pesquisa estética com novas 
possibilidades de o corpo se organizar. E, paralelamente, cuido de um Pro-
grama Nacional e Internacional que se chama “Artes Sem Barreiras”, que é o 
Very Special Arts (AVSA) do Brasil e que tem uma integração de 89 países, 
da América, da Europa e da Ásia. 

Pensando aqui no Fazer Artístico posso exemplificar a minha relação 
com Os Nômades – Grupo de Teatro Amador – e a Cena Artística, onde es-
tamos no universo artístico, no universo estético, com acesso ou sem acesso?

Quando estava na FUNARTE7, no Arte Sem Barreiras8, lembro-me que o 
Walter Melo foi até lá e me apresentou a proposta do Espaço Artaud de formar 
Os Nômades, como um grupo de teatro amador9. Em 2008, tive a oportunida-
de de vê-los em cena no Fórum de Saúde Coletiva na UERJ e pude observar o 
crescimento do trabalho. Dei um depoimento que saiu no Diário de Artaud10 
e fiquei bastante feliz com isso. É muito importante acompanhar os processos 

7 Fundação Nacional de Artes/
Ministério da Cultura em parceria com 
o AVSA do Brasil realizou o Programa 
Arte Sem Barreiras – ação responsável 

pela promoção de políticas públicas 
em artes para, com e por pessoas com 
deficiências, durante 14 anos (1990 a 

2004) em diversos estados brasileiros.

8 Ação da sociedade civil organizada 
em parceria com o poder público, 

pessoa jurídica AVSA do Brasil, 
Sociedade Civil de Interesse Público, 
que tem como objetivo a difusão dos 

conceitos de Arte, Educação e Inclusão 
aplicando-os na saúde, no meio social, 
cultural, educacional e organizacional.

9 Sobre o grupo de teatro Os Nômades, 
ver neste livro o artigo Relato de 

uma Experiência Nômade, de Renata 
Cristian de Sá.

10 O depoimento saiu no informativo 
Diário de Artaud, n. 9, setembro de 

2009: “Construção de concentração, 
relação com o espaço, atitude de cena. 
Construindo linguagem com sentido 

cênico. Excelente caminho, parabéns!”. 
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e os procedimentos dos grupos, perceber e identificar a força e o empenho do 
trabalho. Toda essa dedicação eleva a qualidade e a presença cênica. 

Em outubro de 2008, aconteceu no Rio de Janeiro a Oficina Nacional 
de Indicação de Políticas Públicas Culturais para Inclusão de Pessoas com 
Deficiência11. A oficina, que adotou o lema “Nada sobre Nós Sem Nós”, foi 
destinada a artistas, gestores públicos, pesquisadores e agentes culturais da 
sociedade civil e teve por objetivos indicar diretrizes e ações para a constru-
ção de políticas culturais de patrimônio, difusão, fomento e acessibilidade 
para pessoas com deficiência. O evento seguiu a Convenção sobre os Direi-
tos das Pessoas com Deficiência, que considera que estas devem participar 
ativamente das decisões relativas a programas e políticas que lhes dizem 
respeito diretamente.

A oficina teve mesa de debates, painel temático – onde foram abor-
dados os eixos Patrimônio, Difusão, Fomento e Acessibilidade –, grupos 
de trabalhos e uma plenária final. A oficina aprovou diretrizes e ações nos 
quatro eixos escolhidos e definiu prioridades em cada um deles:

Patrimônio:
◉ Localizar; conservar; pesquisar; editar e difundir o patrimônio mate-

rial, imaterial, intelectual e cultural dos artistas e das pessoas com defi-
ciência, de modo a promover o seu reconhecimento como patrimônio 
brasileiro; 

◉ Garantir a expressão da diversidade cultural e artística popular e eru-
dita; 

◉ Criar instrumentos para que a produção cultural possa acontecer e 
ser reconhecida nos campos artísticos, ético, estético, social, político e 
cultural, apontando para a circulação e uso social do patrimônio; 

◉ Incentivar a aproximação entre as ações de promoção do patrimônio 
dos órgãos das esferas federais, estaduais e municipais de cultura; 

◉ Dar visibilidade aos trabalhos artísticos e não a questão da deficiência.

Difusão:
◉ Recriação/criação de instância para difusão da produção artístico-

-cultural de pessoas com deficiência nos três níveis de governo, sendo 
que no nível federal propõe-se que seja na FUNARTE; 

◉ Garantir a participação das pessoas com deficiência na formulação e 
implementação das políticas de difusão; 

11 Essa Oficina foi organizada pela 
Secretaria da Identidade e da Diversidade 
Cultural do Ministério da Cultura (SID/
MinC), em parceria com o Laboratório 
de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental 
e Atenção Psicossocial (LAPS), da 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), 
do Ministério da Saúde, e apoio da Caixa 
Econômica Federal (CEF).
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◉ Apoiar, programar e incentivar a integração dos artistas com deficiên-
cia com os demais artistas, no intuito de gerar um patrimônio artístico 
inclusivo; 

◉ Garantir que as políticas públicas de cultura tenham plena acessibili-
dade de acordo com o previsto na legislação nacional já existente e na 
Convenção Internacional.

Fomento:
◉ Garantir incentivos e recursos orçamentários para formação de pro-
fissionais com ou sem deficiência na área da cultura e para implantação 
e/ou implementação de manutenção de grupos, companhias, projetos 
artísticos e culturais com pessoas com deficiência; 
◉ Garantir a participação de grupos de pessoas com deficiência nos 
projetos em que haja recursos do MinC.

Acessibilidade:
◉ Garantir que todas as políticas, programas, projetos, eventos e espaços 

públicos no campo artístico e cultural sejam concebidos e executados 
de acordo com a legislação nacional já existente, que garante acessibili-
dade e conforme disposto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência (ONU); 

◉ Sensibilizar e conscientizar os vários setores da população sobre aces-
sibilidade à arte e à cultura.

Anteriormente a Oficina Nacional de Indicação de Políticas Públicas 
Culturais para Inclusão de Pessoas com Deficiência, também na mesma ar-
ticulação com o LAPS/SID/MINC/FIOCRUZ/CEF – em agosto de 2007 no 
Rio de Janeiro ocorreu a Oficina Loucos pela Diversidade: da Diversidade 
da Loucura à Identidade da Cultura. Essa iniciativa foi o primeiro passo 
para a criação de uma agenda nacional de discussão do papel da cultura na 
humanização do tratamento psiquiátrico no Brasil. 

Algumas lições deixadas por esse encontro foram as seguintes: des-
pertar para a importância de conviver com o diferente e expressar o sofri-
mento psíquico por meio da arte e da cultura. Esse encontro contou com 
a participação de várias autoridades, pesquisadores, artistas, produtores, 
profissionais e usuários envolvidos em projetos culturais na área de saúde 
mental e outros segmentos da sociedade.
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Com esse propósito, o MinC reforçou seu 
compromisso com a questão e garantiu que a 
saúde mental fosse incorporada de maneira 
transversal nas ações do governo. A estética da 
produção cultural de pessoas que sofrem trans-
tornos psiquiátricos faz parte da identidade di-
versa do país e motivou a definição de uma polí-
tica pública voltada para os pacientes de grupos 
de ajuda ou hospitais psiquiátricos.

Fazer artístico e as relações:  
produção artística, curadorias de 
festivais – linguagem, estética. 
Existem vias de acesso?

É muito importante assumirmos uma posi-
ção crítica das atuações para que possamos al-
cançar uma qualidade artística em linguagens 
estéticas no universo da Produção da Arte e das 
Diferenças.

Em 2003, a AVSA do Brasil organizou o “1º 
Festival Internacional Artes Sem Barreiras” em 
Belo Horizonte, no qual homenageamos Angel 
Vianna e, depois deste dia, ela me convidou para 
trabalharmos juntas. Através dessa experiência, 
identificamos esse elo. Nesse Festival, tivemos 
a oportunidade de ver vários grupos diferentes 
e começamos a perceber que os grupos que ti-
nham práticas de arte e diferenças psíquicas, 
como Os Nômades, não participavam dos Festi-
vais das Artes Sem Barreiras. Então, começamos 
a querer fazer um processo curatorial e descobrir 
quais eram as produções artísticas desse campo. 
Fizemos uma ampla divulgação e recebemos ma-
teriais artísticos do Brasil e do exterior. Diversos 
trabalhos de companhias de dança, teatro, mú-
sica, artes plásticas e circo, nos apresentaram 

artistas com fisicalidades, expressões cognitivas, 
sensoriais e psíquicas diferentes. Foi muito bom. 
Antes desse Festival, por volta de 1998, identifi-
camos que tínhamos que fazer uma diferencia-
ção entre os trabalhos terapêuticos, educativos, 
artístico e de arte-educação, pois esses possuem 
procedimentos diferentes, têm caminhos dife-
rentes. Como a arte permeia tudo isso, cada ação 
tem um determinado objetivo e há espaço para 
todas as manifestações em arte. 

Quando pensamos no mercado da cultura, 
no mercado da arte, temos que chegar a uma 
construção estética que faça com que os traba-
lhos sejam selecionados pela qualidade artística 
e não porque temos uma militância, porque te-
mos um movimento. É importante que esses tra-
balhos busquem uma formação em arte, este é o 
diferencial. Para isso, se gasta dinheiro. Você tem 
que ter boas fotos, tem que ter bons materiais  
gráficos e bons vídeos. Se não tiver, não chega a 
lugar algum. Os grupos não têm dinheiro para 
produzir. Mas não adianta, tem que produzir à 
altura, esse é o caminho, isso é necessário para 
conseguir captar recursos, até para conseguir os 
editais. Vai ser um luxo quando existir um edital 
específico para produção de arte em saúde men-
tal, um edital específico para produção de pesso-
as com deficiência, sendo a própria pessoa com 
deficiência, pessoa física, a concorrer e pronto.

Quero mostrar para vocês o trabalho mara-
vilhoso que chegou às minhas mãos (como cura-
dora do AVSA do Brasil), do CAPS de Londrina, 
que apresenta o cuidado com o produto, de que 
falei a vocês, do cuidado com o material apre-
sentado. Então, quando se produz arte, estamos 
mesmo fazendo um produto e é fundamental 
mostrar seu diferencial. 
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O que acontece nessa ação curatorial, é 
que tem que ser um produto artístico, seja de 
um trabalho amador, profissional, não importa. 
O que se quer é que esse trabalho circule pelos 
festivais. E como é que isso acontece? Produção 
de um material de qualidade e distribuição e en-
caminhamento para os curadores dos festivais. 
E o que acontece? Muitos curadores não sabem 
o que fazer com esses materiais. E não fazem 
nada, guardam nas gavetas. Hoje em dia, existe 
muita arte produzida para, com e por pessoas 
com deficiência, e que tem qualidade artística 
e estética, pois não faz sentido ficar apenas em 
festivais segmentados de arte, ou seja, específi-
cos para pessoas com deficiência. Chega disso. É 
deprimente depender de curadores que não nos 
compreendem, muitas vezes desconsideram esse 
fazer artístico, faz-se necessário uma quebra de 
barreiras atitudinais. É de atitude que temos que 
falar. Precisamos ser vistos por uma política pú-
blica cultural de inclusão artística da pessoa com 
deficiência – uma verdadeira ação de fomento, 
de visibilidade – com proporcionalidade orça-
mentária – o Ministério da Cultura tem que nos 
assumir novamente, seja pela FUNARTE, seja 
dentro de um dos setores da FUNARTE, mas 
não podemos ficar a mercê, sem lugar legítimo 
de existência. 

Foram muito importantes as Oficinas que 
a Secretaria da Identidade e Diversidade Cultu-
ral (SID) e o LAPS fizeram, mas saímos da FU-
NARTE, Centro de Artes Integradas/Funarte 
(CEPIM). Fomos parar no Ministério da Saúde/
LAPS/FIOCRUZ. O Ministério da Cultura nos 
encaminhou para a SID. Isso é muito importante 
à diversidade cultural brasileira, mas temos que 
estar todos na FUNARTE, onde todos os artistas 

Fotos do espetáculo “Bricolage – criação coletiva”, 
direção Paulo Braz, atuação Alessandro Antonio e Andre 
Akira Horiuchi, PROJETO RODA, CAPS de Londrina.
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deveriam estar, todos mesmo. Não entendo: por que nos dão outro lugar? 
Os festivais, os curadores, os gestores têm que ter acesso às nossas produ-
ções. Precisamos inovar. Se os curadores tiverem acesso ao que estamos 
produzindo, poderemos estar dentro de cada festival, basta que os cura-
dores identifiquem a linha curatorial dos festivais em questão e agenciem 
as nossas produções. Pode haver uma curadoria específica que localize os 
trabalhos – um banco de informações. Só assim vamos deixar de ser seg-
mento, alguma hora vamos deixar de ser diversidade e seremos trabalhos 
de qualidade, respeitados e com lugar próprio. Essa separação é DISCRI-
MINAÇãO, exclusão. E isso é mercado de trabalho.

Esse trabalho que apresento em imagens para vocês foi feito sobre a 
obra do Bispo do Rosário. Quero que vocês prestem atenção na qualidade 
de luz, na qualidade do figurino, do material em cena. Esse é um material 
fotográfico para curadores. Esse ator é um usuário do CAPS em Londrina e 
é muito interessante quando pensamos no lugar onde o artista está, porque 
eles ficaram mais ou menos um ano sem ensaiar e agora foram convidados 
para se apresentar. O Akira (paciente) lembrava-se de todas as marcas, ele 
sabe tudo. E o Alessandro (técnico), que dança e faz teatro com ele, não 
lembrava nada, ou seja, é bem esse lugar de pertencimento que queria res-
saltar, do corpo que representa arte, resignificado de existência. Significa 
mesmo uma obra, uma arte. Não é uma companhia em si, é trabalho pro-
duzido dentro de um CAPS. Eles, na verdade, tiveram todo o apoio, pois, 
em Londrina, existe um festival de artes cênicas há 40 anos. 
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Renata Cristian de Sá2

“Vamos fazer uma experiência”. Foi o que eu disse quando entrei para 
o grupo de teatro em março de 2005, ao ser convidada pelo Espaço Artaud 
para compartilhar a direção da Companhia de teatro amador Os Nômades 
com a atriz Júlia Spadaccini3. Não sabia qual era a filosofia de trabalho do 
grupo antes de ir fazer a primeira visita, por isso fui cuidadosa em assumir 
um compromisso tão importante. Fiquei temerosa não só com a responsa-
bilidade que isso representava, como também em relação à perspectiva que 
envolvia esse trabalho que estava por conhecer.

É bem verdade que, tão logo conheci o grupo, já estava completamente 
envolvida e comprometida, antes mesmo que minhas palavras firmassem 
contrato. 

Assim que cheguei, meus questionamentos giravam em torno de uma 
pergunta central: “Como é fazer teatro em Saúde Mental com esse grupo?”. 
Minha preocupação era não diminuir uma linguagem ou área de conheci-
mento em detrimento da outra.  Percebi que a proposta era “apenas” fazer 
teatro, o que representava um diferencial em relação a muitas atividades 
realizadas no campo da Saúde Mental, que acabam “deglutidas” pela pro-
posta terapêutica e perecem no esvaziamento de suas ações, tanto artística 
quanto terapêutica. 

A proposta era ser um espaço de aperfeiçoamento das habilidades ar-
tísticas e constituir-se como uma alternativa de trabalho e reinserção social 
para os participantes do grupo de teatro. Entretanto, era evidente também 
que o fazer teatral não era totalmente neutro, destituído de qualquer qua-
lidade terapêutica. Todas as relações e criações coletivas que se realizavam 
nos ensaios e aulas semanais eram “encharcadas” de reconstruções subje-
tivas, de reinvenções de sujeitos que se abriam no tempo e no espaço para 

1 Este texto é uma versão modificada 
da palestra proferida no III Encontro 
de Arte & Saúde Mental, Mesa: Teatro, 
no Anfiteatro do Campus Dom Bosco 
da UFSJ – São João del Rei, de 2 a 5 de 
setembro de 2009.

2 Psicóloga formada pela UFRJ; 
Professora de Teatro formada pela 
UNIRIO; e Diretora da Companhia 
de Teatro Os Nômades, do Espaço 
Artaud.

3 Atualmente, a direção da Cia. de 
Teatro Os Nômades está a cargo de 
Renata Cristian de Sá, em parceria com 
a professora de dança Maria Neiva.
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encontrar-se e desencontrar-se com suas possibilidades de ser e estar no 
mundo. Por isso, tratava-se também de uma atividade terapêutica: “Teatro 
é encontro. Todas as vezes que eu vou para o ensaio, todas as vezes que a 
gente tem apresentação, é o encontro com o outro, é o encontro comigo, é o 
encontro com as minhas emoções” (Tânia de Oliveira apud SPADACCINI 
& PANTALEãO, 2006). 

Em nossos periódicos encontros, os atores experienciam diversas 
possibilidades corporais e vocais que os fazem criar um parêntese da 
vida, e têm a oportunidade de vivenciar uma nova forma de ser por meio 
de personagens. Dessa maneira, dão vazão às suas fantasias, aos seus 
pensamentos e até mesmo aos seus “nós subjetivos” que, por vezes, são 
desconstruídos ou transformados por meio da interação com os outros 
atores em cena. Às vezes, por meio de um simples jogo teatral, em que 
são estabelecidos objetivos e regras, é possível notar que os atores se dão 
conta de suas dificuldades, sofrimentos e conflitos em meio à brincadeira 
e à ludicidade, e por esse motivo conseguem transportá-los para um novo 
tempo e espaço. Esse deslocamento, de certa forma, atende ao que se de-
seja realizar na clínica: promover mudanças de rota e direção para a des-
-construção ou re-construção de formas de lidar com uma determinada 
questão que atinge o sujeito. 

Com o teatro eu pude descobrir e explorar mais as minhas emoções, 
os meus sentimentos. Porque até então, tempos atrás, adolescência, 
era um ser muito, uma pessoa muito racional, muito aquela coisa que 
a escola te ensina, você ser racional. Tudo baseado em regras, concei-
tos. E o teatro, não. O teatro, eu descobri, assim como qualquer arte, 
que o teatro, ele liberta. Porque até então eu era um ser inteligente, 
e tudo... Mas muito racional e via um mundo limitado. E com o te-
atro, eu pude descobrir esse mundo, de sentimentos, emoções, tão 
bacanas, que existe dentro de cada um de nós (Olavo Júnior apud 
SPADACCINI & PANTALEãO, 2006). 

Certa vez, uma atriz trouxe para a cena uma história semelhante ao 
que ela vivenciava naquele momento. Muitos atores participaram da cena e, 
ao final, conversamos sobre como aquele conflito se realizou teatralmente, 
discutimos sobre narração, interpretação, voz, corpo etc. A cena foi repe-
tida e a atriz que trouxe a história era a narradora. De maneira diferente 
da primeira vez, sua visão acerca do conflito foi ampliada. Dessa vez, falou 
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sobre os sentimentos dos diversos personagens 
envolvidos e transformou a forma de resolução 
do conflito. Tudo isso sem falarmos sobre a situ-
ação real que lhe fazia trazer aquele conflito para 
a cena. Certamente, percebi do que se tratava e 
tive a constatação quando, no intervalo, conver-
sávamos sobre nossas vidas e ela relatou o seu 
“drama” real. 

O ponto fundamental de transformação dos 
sujeitos participantes da experiência teatral é a 
oportunidade de experimentação temporal e es-
pacial de si. O ator vivencia, assim, um espaço 
estético com dimensões subjetivas (afetos, me-
mórias e imaginação estão presentes), criado na 
relação com o outro (espectador ou ator) e que 
permite uma experiência dicotômica e dicotomi-
zante: “Em cena, o ator é quem é, e é quem parece 
ser. Está agora aqui, diante de nós, e está distante, 
em outro lugar, em outro tempo, onde se passa a 
história sendo contada e vivida: é Sérgio Cardoso 
e é Hamlet” (BOAL, 2002, p. 36).

Nesse sentido, os atores podem criar um 
parêntese da vida, onde mantêm sua subjetivi-
dade ao passo que podem se relacionar, corporal 
e emocionalmente, pelas diversas subjetividades 
possíveis presentes em si. Logo, o teatro permi-
te que se desenvolva uma capacidade inventiva, 
ou melhor, que o sujeito construa sua potência de 
vida, a partir da experimentação de si por meio da 
tríade pessoa-personalidade-personagem dentro 
de uma dimensão espaço-temporal fictícia.

É, portanto, um momento em que o ator 
realiza uma trajetória subjetiva, onde ocorrem 
encontros com os seus registros internos, bem 
como com o mundo representado por ele. E, nes-
se processo, torna-se necessário que ele se colo-
que como objeto da experiência e se depare com 

as diversidades existentes em si. Desse modo, o 
ator passa a relacionar-se com os seus inúmeros 
“eus”. Isso permite que desvende em si aspectos 
que não reconhece como sendo seus, mas que, 
de certo modo, podem ser experimentados com 
grande proximidade e que, ao mesmo tempo, fa-
zem parte de si.

Nesse processo de experimentação estética, 
o ator vivencia modos de sentir uma emoção, 
pensamento ou comportamento até que alcan-
ce uma maneira que mais lhe “agrade”. É nesse 
momento que ele realiza escolhas dentre os ca-
minhos que foram trilhados e, das possibilida-
des encontradas, elege uma destas experiências 
e debruça-se sobre ela. Ao realizar isso, o sujeito 
acaba por transformar-se em observador, cons-
truindo um olhar de estranhamento sobre si 
para, com isso, objetivar sua escolha, dentre as 
diversas experiências subjetivas experimentadas. 

Sendo assim, a experiência teatral permite, 
de certa forma, ao sujeito exercer a sua subjetivi-
dade, que consiste exatamente na sua capacida-
de de ser um indivíduo singular que estabelece 
relações com o seu entorno e consigo próprio. 
Essa capacidade, como nos aponta Edgar Morin 
(apud PETRAGLIA, 1995), traz consigo o desen-
volvimento de um processo auto-organizador, 
uma vez que localiza o sujeito no centro do mun-
do, ocupando o seu próprio espaço.

A noção de sujeito é a qualidade própria 
de ser vivo que busca a auto-organização, 
pertencente a uma espécie, situado num 
espaço e num tempo e membro de uma 
sociedade ou grupo. Para transformar-se 
e conhecer-se, o sujeito necessita de um 
objeto. É a partir dessa dependência que 
o sujeito e o objeto emergem na realidade 
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complexa, assim como se observa na rela-
ção recíproca e inseparável: sistema auto-
-organizador e ecossistema (p. 59).

Há ainda a possibilidade de metamorfose 
dos sujeitos que assistem às apresentações tea-
trais. Nos diversos espaços em que Os Nômades 
se apresentaram sempre saíamos com algum re-
torno de como aquela experiência havia afetado 
ao público. Muitas vezes, a transformação se dá 
pela identificação, levando alguns a se emociona-
rem com a peça apresentada, outros a enaltece-
rem a possibilidade que os integrantes da Com-
panhia têm de realizar tal trabalho. 

A mudança realizada naqueles que assistem 
a esse tipo de trabalho pode se dar ainda sobre o 
etiquetamento que a Psiquiatria institui nas pes-
soas que apresentam sofrimento psíquico. Certa 
vez, um paciente de um CAPS, após uma apre-
sentação do grupo, improvisou uma paródia em 
nossa homenagem para agradecer a nossa pre-
sença e concluiu sua canção com um refrão emo-
cionado: “Eu quero ser normal igual a vocês, eu 
quero ser normal igual a vocês...”. Outro exem-
plo, foi o relato de uma médica que, após assistir 
a apresentação, disse que ficara impressionada 
com o trabalho, pois o “público”, segundo ela, fi-
cava esperando um erro e era surpreendido pelos 
atores que desempenham muito bem o seu papel.

É bem verdade que essa clareza de estar re-
alizando um teatro que é terapêutico sem que 
tenha esta finalidade, nem sempre esteve presen-
te em meu trabalho. De certa forma, enfrentei o 
desafio de lidar com uma complexidade de rela-
ções: Psicologia, Teatro, Arte, Saúde Mental etc., 
escolhendo a metodologia de tatear incertezas, 
tendo como certeza apenas que a dúvida é cons-

tante e os conhecimentos são incompletos. Nesse 
sentido, posso afirmar que realizo a cada encon-
tro uma experiência nova e, por isso, nômade.

Minha trajetória foi fundamental para que 
construísse minha maneira de ver e trabalhar 
com a Companhia de Teatro Os Nômades. Con-
comitante à formação em Psicologia, realizei a 
graduação em Licenciatura em Artes Cênicas, o 
que possibilitou a ampliação de minha prática. 
Sendo assim, pude realizar alguns estágios que 
permitissem um cruzamento entre as duas áreas 
de conhecimento. Entre estes, o projeto “O Hos-
pital como Universo Cênico”, em que realizava 
a criação de peças infantis e apresentações tea-
trais dentro das enfermarias e ambulatórios do 
Hospital da Lagoa. Nesse estágio, pude me de-
parar com alguns questionamentos em relação 
ao campo da saúde, antes mesmo de fazer parte 
deste. Saltava-me aos olhos a desumanização dos 
profissionais de saúde que, “encaixotados” pelos 
diversos procedimentos, acabavam por deixar de 
lado o olhar, o cuidado, a atenção com os seus 
“pacientes” que, “impacientes”, acabavam se re-
belando contra os seus métodos de tratamento. 
A “emoção de lidar”4 acabava por se tornar visi-
ta pontual no Hospital, surgindo somente com a 
presença de alguns familiares e com a nossa atu-
ação. Daí se iniciou a minha reflexão em relação 
aos métodos de tratamento na área da saúde que, 
para identificar-se como ciência, acaba deixando 
de lado a preocupação com o ser humano.

Outra contribuição importante na consti-
tuição de meu olhar foi o grupo teatral Pirei na 
Cenna (Hospital Psiquiátrico de Jurujuba), onde 
estagiei durante um ano, tendo a oportunidade 
de entrar em contato com o universo da loucura 
e aprender um pouco sobre a prática da direção 
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teatral. Nesse espaço, pude construir uma visão sobre as pessoas em tra-
tamento psiquiátrico como sendo capazes, passando a enxergá-los como 
seres humanos que, mesmo atravessados pelo sofrimento mental, não per-
dem suas possibilidades de ser e estar no mundo. Foi nessa experiência que 
pude, também, perceber a importância do fortalecimento da linguagem 
teatral, o que permitia um melhor desenvolvimento da sua possibilidade 
terapêutica.

Nesse sentido, entrei para a Saúde Mental na contramão da lógica 
manicomial, uma vez que acreditava que o sujeito portador de sofrimento 
psíquico, uma vez adoecido, não perdia a capacidade de desenvolver nor-
malmente seus papéis sociais. Por outro lado, não me sentia totalmente em 
consonância com algumas idéias inerentes à Reforma Psiquiátrica, como, 
por exemplo, a tendência à inovação constante das técnicas e “instrumen-
tos” terapêuticos (AMARANTE, 2003), entendendo-a distorcidamente 
como sinônimo de reforma administrativa ou técnica. Pelo contrário, acre-
dito que a transformação do tratamento não se realizará a partir da im-
plementação de novas práticas, consideradas mais humanizadas, mas, sim, 
pela mudança no modo de ver e pensar a clínica e os pacientes. 

Além disso, posso dizer que inicialmente me senti um pouco solitária 
em minhas reflexões dentro da Psicologia, uma vez que ao defender que o 
teatro é por si só terapêutico ia contra toda a minha formação como psicó-
loga, construída e pautada na concepção clássica de clínica, e tornava-me 
desacreditada como professora frente ao campo das Artes Cênicas. Para 
ilustrar melhor a sensação e o lugar em que me encontrava (e que ainda me 
encontro, de certa forma) apresentarei, com minhas palavras, a “alegoria do 
E”, criada por Lula Wanderley5. O “E” é aquele que não tem um espaço ins-
titucionalizado como sendo seu, não possui lugar próprio. Ele se situa no 
entre, o que significa que não está nem em A e nem em B. O “E” é a relação 
entre ambos, é esse desconhecido espaço do meio.

Sendo assim, embora numa tortuosa trajetória, nem sempre clarificada 
e muitas vezes não reconhecida, a experiência nômade com essa compa-
nhia de teatro, não só reforçou ainda mais tais reflexões teóricas, como me 
constrói a cada dia como uma profissional que acredita nos lugares incer-
tos, nas relações, nas intercessões, nos encontros.

 

4  Termo cunhado por Luis Carlos, 
cliente da Casa das Palmeiras, que 
foi utilizado por Nise da Silveira para 
caracterizar o modo de tratamento 
por ela adotado, onde era priorizada a 
relação terapêutica.

5 Importante ator da Reforma 
Psiquiátrica no Rio de Janeiro. É 
psiquiatra E artista plástico, e criou o 
Espaço Aberto ao Tempo (EAT), no 
Hospital Pedro II (atual IMAS Nise da 
Silveira) há 20 anos, onde a arte era (e 
ainda é) utilizada como instrumento de 
tratamento dos pacientes internados. 
A alegoria citada foi generosamente 
compartilhada pelo próprio, que assistia 
a uma palestra que proferi na UFSJ.
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Renato Di Renzo2

O amor é o que dá origem ao mundo e o mundo de 
verdade, é aquele que se produz com outros...
A experiência de desconstrução na Casa de Saúde An-
chieta criou uma série de episódios decorrentes da pró-
pria complexidade da intervenção.
Do depósito encontrado à desconstrução do manicô-
mio, e a uma nova possibilidade de convivência.

Entre o corredor e o pátio (dois metros), uma porta, um escuro de 
sombras...

Quando, e de quando em quando, a porta se abria, uma luz daquele in-
terior clareava em ângulos perfeitos e desenhados, disfarçando um porteiro 
fechado que nunca se abre...

Como num Teatro: a espera, a campainha, o sinal, a cortina se abre e 
a luz também traz seus personagens e, então, uma história acontece e o as-
sombro refaz os sentidos... Agora, a porta se abre, a luz revela um palco sem 
fim... Seus personagens, espalhados, solitários por todos os cantos, difusos. 
Alguns caminham... Logo, alguns figurantes aparecem, riem de um riso 
grande. Um túnel, uma boca sem dente... Posso ver seu interior... 

“Tudo que a vida e o acaso exigem de nós é que sejamos fortes”...  Ou-
sados.

Ainda não sei o nome desse espetáculo. Jornais locais divulgam como 
“A Casa dos Horrores”3. Os mais próximos juravam ser ali um Hospital 
Psiquiátrico, um Hospício.

Passava um pouco das dez da manhã nesse setembro ainda gelado, e 
a luz se fez através daquela porta. Uma paisagem indefinida se abriu e se 
compunha em fragmentos.  Bem ali, perto de mim, um conjunto de mulhe-
res tortas, com gestos rudes, belos, atrevidos. Misturavam falas, gemidos, 

1 Este texto é uma versão modificada 
da palestra proferida no II Encontro de 
Arte & Saúde Mental, Mesa: Teatro, na 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 
– Rio de Janeiro, 22 e 23 de outubro de 
2008.

2 Arte Educador; Dramaturgo; criador 
do Projeto Tam Tam; e da Companhia 
de Teatro Orgone.

3 A Casa de Saúde Anchieta, empresa 
médica instalada há mais de quarenta 
anos na cidade de Santos – SP era 
chamada pelos moradores da região de 
“A casa dos horrores”. Em 3 de maio de 
1989, a Prefeitura Municipal de Santos 
decreta intervenção municipal após 
denúncias de mortes, superlotação e 
outras irregularidades.

Arte e Saúde Mental: 
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risos, gargalhadas e coceiras por todas as partes, em suas vestes coloridas 
e em seus enfeites improvisados. Esse era o quadro agora: várias figuras 
femininas numa dança esquisita e um estranho, eu – um estrangeiro – ago-
ra, com sua angústia exposta “Arte e Dor”. A imagem também provocava 
lembranças naquelas mulheres, talvez um templo de um Deus qualquer, 
um modelo pessoal, íntimo, que se mostravam por um afeto novo, ações 
rápidas. Essas relações que poderíamos chamar de vivência ou de um pul-
sar ainda humano. Essa língua... Uma palavra... Esse silêncio agora! Essa 
denúncia agora! “As latrinas estão sujas de merda” caligrafia viva... Julga-
mentos?... Perplexidades! 

A felicidade não pode ser ensinada e se pelo menos a sociedade não 
atrapalhar a felicidade do outro já estará dando um grande passo para uma 
convivência prazerosa.

Aquela mulher pop-arte rompeu com o delírio de todos com seu tubi-
nho de bolas coloridas, suas chinelas sujas e suas unhas que já foram cor de 
rosa um dia... O desgaste.

Uma roda se faz e a figura estranha vira centro. Julgado e perdoado, 
agora caminhava com “visto autorizado” pelas grades, pátios de sombras 
esquecidas... Os grafismos, por todo o caminho, provocavam grande polê-
mica quanto à história e personagens. O desgaste e a decomposição esbar-
ram neste tempo próprio de medo e de morte. “O corpo do Teatro é sempre 
o da morte”.

O prazer agora, não era o da “bia” do fumo pisado, nem do resto do 
café frio, babado no fundo de uma caneca...  As feridas se misturavam com 
velhas cicatrizes e tatuagens de alguma outra época, de um sentido outro... 

“As marcas não falam”.
Gritava um profeta invisível, um Deus inventado (e também traído), 

quando um personagem enorme, “vestido” de Papa “dono de um Vaticano”, 
caminhava lento e rindo... Enquanto um negro se projetava e se apresen-
tava como o “Pirata” que acabava de usurpar todo o ouro do Vaticano...
(riso geral) mas, o Papa ria mais e avançando em direção ao Pirata lhe diz 
alguma coisa ao pé do ouvido, (silêncio geral) todos se olham quase sem 
entender – “O que se passa?”... Ah! Proponho o final do episódio, e ele vem 
original... Surpreendente: “o Papa e o Pirata, um Deus e um Diabo” haviam 
feito um acordo, dividiriam ali, na frente de todos, todo o ouro usurpado 
do Vaticano, depois partiriam... Novas terras, novas aventuras, deixando o 
“Vaticano” “na lona” para sempre...
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Também deixaram o hospício para sempre... 
E de outra vez eu te conto outro episódio que nada tem a ver com téc-

nicas ou ciências, mas sim, com uma poética de outra dimensão...

Com a chegada de Renato Di Renzo, artista plástico e diretor de te-
atro, iniciou-se a produção de momentos de expressão pictórica, de 
exercícios teatrais (...)
Esta intervenção artística não implica – o que seria uma ironia – nem 
elogio da loucura, nem relação utilitária – o que seria uma trapaça 
com a arte. Trata-se do outro pólo apontado, o da dimensão estética                                                          
(LANCETTI, 1990, p.144)4.

Projeto TAMTAM: 21 anos de experiência  
em Arte e Loucura ou a estética da linguagem 
como arte de expressar as diferenças

Com 21 anos de existência, a Associação Projeto TAMTAM foi cria-
da a partir do trabalho desenvolvido pelo arte-educador Renato Di Renzo, 
na Casa de Saúde Anchieta, hospital psiquiátrico que, em 1989, sofreu in-
tervenção municipal por denúncias de maus tratos. O trabalho consistiu, 
sobretudo, no resgate da dignidade humana daquelas pessoas que, reinte-
gradas na família e na sociedade, recuperaram o sentimento de pertencer 
à cidade. A arte e a linguagem da construção foram as ferramentas de um 
projeto que revolucionou a saúde mental, fazendo do Brasil uma referência 
no exterior e, de Santos, a primeira cidade brasileira livre de manicômios. 

A proposta desenvolvida nunca foi de ocupação de um tempo, mas 
de produção desse tempo. Tão logo, o local se transformou em espaço de 
acontecimento e troca social. Oficinas de teatro e artes, moda, produção 
de um jornal, rádio e vídeo transformaram a rotina e a vida dos pacientes. 

Um dos fios condutores do projeto foi a Rádio TAM TAM feita pelos 
‘loucutores’ – como se autodenominavam – e serviu de modelo para outras 
iniciativas. A linguagem do excluído ecoou na sociedade, rompendo para-
digmas, preconceitos, criando um “canal” de diálogo entre toda a cidade. 
Muito além e para ir além, foi fundada a ONG TAM TAM.  

4 LANCETTI, A. (org.). SaúdeLoucura. 
n. 2. São Paulo: HUCITEC, 1990.
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Leonardo Guelman2

Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. E dizer que é um 
desafio abordar uma temática como esta, que envolve a singularidade de 
um personagem como o Gentileza. Estabeleceremos algumas relações da 
poética-profética de Gentileza e a literatura, a fala, a escrita, a plástica. Falar 
sobre o Gentileza para mim é também uma alegria. Eu sempre peço “per-
missão” para falar do Gentileza3. 

Não sei se vocês já viram a figura do Profeta Gentileza, desse grande 
personagem popular da história recente do país. Talvez os mais jovens não 
o tenham visto. Mas o Gentileza foi um profeta urbano. O nome dele era 
José Datrino, nascido em 1917 na cidade de Cafelândia no interior de São 
Paulo. Datrino era de uma família de agricultores, um homem da roça que 
deixou a terra natal aos vinte anos e chegou ao Rio de Janeiro e se deparou 
com a Selva de Pedra. 

Bem, essas são as primeiras informações, mas não pretendo seguir 
aqui uma análise biográfica. Mas, num determinado momento o senhor 
José Datrino recebeu uma mensagem e, então, deu-se a passagem do ho-
mem (José Datrino) para o profeta (Gentileza). Mas o fato é que ele, a partir 
de um determinado momento, se viu como um profeta e assumiu essa posi-
ção no mundo. Obviamente ele foi visto também como um louco. E, muitas 
vezes, as pessoas o chamavam de louco para não vê-lo ou não reconhecê-lo 
como um profeta...

Mas, de fato, a minha aproximação com Gentileza se deu a partir dessa 
pergunta fundamental do que é ser um louco. O que isso significa? O que 
isso representa? Na realidade, tive um encontro com o Gentileza no mo-
mento em que resolvi abordá-lo. E, quanto mais fui me aproximando dele, 
mais me perguntava pelo sentido do que se mostrava ali, na sua figura, o 
que significaria um profeta, hoje, na cidade contemporânea?

Eu queria também trazer uma questão que o Peter Pal Pelbart (1990) 
fala ao se utilizar da expressão manicômio mental, talvez aproximando-nos 

1 Este texto é uma versão modificada 
da palestra proferida no I Encontro de 

Arte & Saúde Mental, Mesa: Literatura, 
no Teatro Noel Rosa do Centro 

Cultural da UERJ – Rio de Janeiro, 21 e 
22 de setembro de 2006.

2 Professor Adjunto da Universidade 
Federal Fluminense (UFF); e autor 

dos livros Brasil: tempo de Gentileza 
(EdUFF, 2000) e UNIVVVERRSSO 

GENTILEZA (Mundo das Idéias, 
2008).

3 Queria dedicar este texto, 
especialmente, a um amigo chamado 

Cláudio Cezar Lima, que não se 
encontra mais entre nós, que foi uma 
pessoa muito cara para mim. Eu não 

sou psicólogo, mas durante um tempo 
convivi com pessoas que trabalham 

e atuam nessa área, e Cláudio foi 
uma pessoa que me ajudou muito a 

entender e a lidar um pouco com essa 
questão. Tínhamos leituras comuns, e 
ele também me aproximou de outras 

como, por exemplo, do pensamento de 
Félix Guattari. Até hoje releio o texto 
“As Creches e a Iniciação” do livro A 

Revolução Molecular (1981), que é uma 
entrada extraordinária para a questão 

da singularidade e da individuação, 
afinado também com a perspectiva 

“formadora” e emancipadora da arte.

Gentileza e a reinvenção de si  1
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de uma crítica de um império da razão, mas uma 
coisa que me interessa muito no Gentileza é per-
ceber que existe muita saúde nele, naquela “lou-
cura” dele. Eu acho que todos nós, em algum mo-
mento da vida, temos que renascer; nós nasce-
mos, constituímos uma família e aí começamos 
a ser constrangidos, a sermos alguma coisa que 
as pessoas querem que sejamos. Talvez, a des-
coberta da singularidade seja o reconhecimento 
dessa condição de que podemos nos constituir 
e nos reinventar. Entendo que José Datrino, na 
medida em que se transforma em Profeta Genti-
leza, produziu uma instauração do ponto de vista 
da singularidade que o levou a renascer para o 
mundo. E se tornou uma pessoa muito bem su-
cedida, alegre, feliz e muito menos louco do que 
os reclusos mentais que a gente tem visto aí nos 
pátios abertos da cidade. 

A primeira questão a tratar diz respeito à 
passagem do homem para o profeta, o que é uma 
questão complicada. Como é que você dorme ci-
dadão e acorda um profeta? Imaginemos qual-
quer um de nós, a partir de amanhã, passando a 
assumir uma nova atitude no mundo, a procla-
mar uma mensagem e se apresentar como pro-
feta. Dado Amaral – irmão nessa caminhada em 
torno do Gentileza – e que fez dois vídeos sobre 
o Profeta, se propôs um pouco a isso. Durante 
uma semana ele se vestiu de Gentileza enfrentan-
do as agruras de uma missão na cidade grande. 
Ele quis assumir esse desafio, mas de uma forma 
muito verdadeira. Eu imagino o quanto ele não 
aprendeu com a experiência. 

No âmbito dessa passagem do homem para 
o profeta tem uma questão ética fundamental. A 
ética no sentido de um ethos originário mesmo. 
Porque, na verdade, você constitui uma nova 

morada (ethos) para o seu corpo, uma nova pos-
sibilidade de expressão. Quanto a isso, destaco 
um acontecimento muito interessante: José Da-
trino já tinha sofrido algumas internações antes 
de se tornar profeta. Numa dessas ocasiões, a in-
ternação foi motivada por um problema dentro 
da casa dele. Datrino mantinha uma pequena 
empresa, uma transportadora de cargas, e tinha 
ocorrido uma discussão entre ele e outra pessoa 
que queria se tornar sócio dele. Depois que essa 
pessoa foi embora, ele (Datrino) vai para o quin-
tal, abre as gaiolas, solta os pássaros e passa terra 
e lama no corpo todo. 

Esse foi, talvez, o primeiro grande sinal de 
um desejo de querer renascer, de querer se re-
esculpir. A lama, a terra, o húmus... E, aí, ele se 
reesculpe no barro de si mesmo. Só que, obvia-
mente, ele não pôde ser entendido. Datrino foi 
internado e a família não conseguiu entender o 
que se passava com ele. A família (que, depois, 
passou a reconhecer sua missão) não conseguiu 
entender como é que uma pessoa de bens, que 
tinha muitos bens (posses), se desprende de tudo 
de uma hora para outra.

Então, seguindo essa passagem, essa per-
gunta do homem que se transforma em profeta, 
talvez possamos pensar que há nisso um ethos 
muito forte, que se mostra como outro habitar 
no mundo. Talvez o circo (a tragédia de 1961) 
tenha sido a grande metáfora da passagem dele 
de homem para profeta. Eu me dou conta que em 
1966 houve uma grande enchente. Eu fico brin-
cando. Se não tivesse havido a tragédia do cir-
co, talvez o Gentileza viesse numa grande barca, 
como Noé. Mas, em 1961, aconteceu o incêndio 
do Gran Circus Norte Americano em Niterói, tra-
gédia em que morreram cerca de 500 pessoas, e 
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entre estas, muitas crianças, pois era matinée. Seria como se hoje um avião 
caísse no centro da cidade. A televisão estava começando no Brasil, foi uma 
comoção, o Presidente João Goulart e o Primeiro-Ministro Tancredo Ne-
ves vieram. Os jornais da época diziam que as pessoas não deveriam es-
tranhar se muitas pessoas fossem abaladas psiquicamente ou mentalmente 
por aquele episódio. A verdade é que o José Datrino (Gentileza) é atraído 
por esse episódio, costumo dizer, como a mariposa pela luz. Ele vê naquilo 
uma forte carga de sentido. Ele conta que estava dirigindo seu caminhão e 
recebeu uma mensagem em forma de três vozes astrais que lhe chamavam 
para largar tudo, largar o mundo material e passar a viver para o espiritual, 
e ir para Niterói e começar sua missão no local do circo. 

Gentileza (já revelado) se dirige para Niterói com seu caminhão le-
vando um barril de vinho e estaciona próximo à Estação das Barcas. No 
local começa a distribuir o vinho para a população. A condição para beber 
o vinho era pedir “por gentileza” (ao invés de “por favor”) e, depois, dizer 
“agradecido” (no lugar de “obrigado”). 

O rito do vinho marca o ensinamento dessas duas palavras – por gentile-
za e agradecido – e, também, a chegada de um profeta e sua mensagem. Essa 
questão da palavra “gentileza” é fantástica e poderíamos aqui conversar muito 
sobre isso. Mas, basta reconhecer que ele transforma uma palavra coadjuvante 
(gentileza) na palavra-símbolo protagonista de seu universo de sentido. 

Mas voltemos ao episódio: nessa hora ele é preso, porque chega a po-
lícia e diz: “Que história é essa de um cara distribuindo vinho na cidade!”. 
Imagina a fila que ele deve ter feito. Aí, ele é preso... Preso não. Ele é apre-
endido naquele momento. Fazer o que com ele? Nem era época da ditadura 
em 1961. Então, um dos policiais lhe disse: 

– “Vou levar o senhor lá para o batalhão da polícia militar”. Ele responde. 
– “É ali do lado do circo que incendiou?”. Ao que o policial confirmou:  
– “É sim!”. – “Então”, disse Gentileza “É pra lá mesmo que o senhor vai 
me levar”. 

Gentileza é liberado depois das averiguações policiais e se instala no 
local do circo. A imagem do circo queimado era a de um verdadeiro cinzei-
ro humano. Tinha cheiro de carne humana queimada, arquibancadas em 
ruínas, o mastro virado, ou seja, uma imagem de fim do mundo. É a possi-
bilidade de conversão desse mundo acabado que marca o aparecimento do 
Profeta Gentileza. 
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Na época ele cria uma modinha que nos ajuda a entender a expressão 
de um mito Gentileza, em paralelo à lenda popular que dizia que ele (José 
Datrino) tinha ficado maluco porque teria perdido a família no circo. Foi a 
constituição interna de outro mito – que não a versão inverossímil da perda 
da sua família – que procurei descrever, a partir da inserção dele no lugar 
do circo queimado. Ele cantava assim em sua modinha: 

Diz que o mundo ia se acabar,
pois o mundo se acabou.
A derrota de um circo queimado em Niterói
é o mundo representado,
porque o mundo é redondo e o circo arredondado.

Por este motivo então, Gentileza não tenha sossegado.
O Profeta do lado de lá, passou para o lado de cá
para consolar os irmãos que eram desconsolados.
É isso que aconteceu, e o mundo é redondo
e o circo arredondado,
por este motivo então, o mundo foi acabado 
(apud GUELMAN, 2000, p. 45).

No caso do Gentileza, para entender sua inscrição num mito atual, eu 
me debrucei muito no sentido desses acontecimentos. O mundo que acaba 
é o mundo do “favor” e o da “obrigação”, da troca interessada. E o mun-
do que ele faz ressurgir é ancorado no princípio “gentileza” e nas virtudes 
que ele anuncia: “amor, beleza, perfeição, bondade, riqueza, a natureza”. O 
Profeta anuncia também: “a natureza não vende terras, a natureza não co-
bra para nos dar alimentação, esse dia lindo em cima de nós, a nossa vida, 
quem é que dá? É Deus Nosso Pai Gentileza, a Natureza”. 

Agora podemos começar a entender a dimensão profética de Gentile-
za, não apenas por uma espécie de predição, mas também de exortação. O 
aparecimento de um profeta surge como exaltação de uma natureza perdi-
da (uma espécie de inocência), sucumbida diante dos males da sociedade. 
Gentileza tinha um nome para essa imagem oposta à natureza. Ele a deno-
mina “Capeta-Capital” ou “Capetalismo”. Depois de anunciar a expressão 
da natureza, o profeta localiza a sua denúncia: 157
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Capeta vem de origem capital.
É o vil metal
Faz o diabo, o demônio marginal.
Por esse motivo, a humanidade vive mal.
Mal de situação,
mau de maldade 
(apud GUELMAN, 2000, p. 44).

Gentileza tinha várias facetas. Eu defendi 
que o louco era uma delas, o que também não 
implica em colocar “o louco” como uma centra-
lidade absoluta. E entender também que o louco 
é uma faceta de todos nós. Só que nós consegui-
mos dosar isso, de tal forma, que conseguimos 
nos articular com a convenção de um mundo de 
todos, que é a realidade. Talvez, os estados de so-
frimento psíquico, se pudermos falar assim, este-
jam relacionados a um isolamento terrível, onde 
não se estabelecem pontes e mediações com o 
outro (mundo). Mas o Gentileza nunca perdia 
sua ponte com o “real”. Isso se dá de maneira di-
ferente a do Bispo do Rosário, que ficou recluso 
dentro da instituição e produziu sua extraordi-
nária visão de mundo dentro da instituição psi-
quiátrica. 

O espaço do Gentileza é a rua e a cidade, 
tanto é assim que é no espaço público (urbano) 
que ele vai se dirigir ao povo apontando sua de-
núncia e sua alternativa profética. 

Então, retornando à emergência profética de 
Gentileza, o circo é uma imagem de nascedou-
ro, tanto para a versão popular que o distinguia 
como louco, quanto, por outra via, na possibilida-
de de reconhecimento dele como um profeta. Na 
minha pesquisa foi importante me deparar com a 
frase de Lévi-Strauss de que “todas as versões per-
tencem ao mito” (LÉVI-STRAUSS, 1975, p. 252). 

Quer dizer, o mito, na verdade, já é a possibilida-
de de se formarem visões e falas distintas de uma 
mesma coisa. Então, se o povo estava dizendo que 
ele perdeu a família no circo, talvez fosse possível 
reconhecer nessa versão, um sentido, pois, a par-
tir da sua conversão, Gentileza passa a assumir o 
mundo como sua verdadeira família.

Gentileza re-significa o acontecimento do 
circo. Ele vai para lá e transforma aquela cena 
desolada, a imagem daquele cinzeiro humano. 
Ele limpa e cerca o local – ali era área de aterro, 
de mangue remanescente – abre um poço e afixa 
uma placa na entrada do terreno dizendo assim: 
“Bem-vindo ao paraíso do Gentileza. Entre. Não 
fume. Não diga palavras obscenas, pois aqui é 
campo santo”. E ele morava lá. Quem iria que-
rer se instalar naquele sítio? Só a Polícia Militar, 
quatro ou cinco anos depois, para fazer ali uma 
Policlínica... onde os soldados, até hoje, dizem 
ver vultos...

Eu vejo nesse jardim do circo uma reatu-
alização do mito do Éden; Gentileza como um 
novo Adão. Em meados dos anos sessenta, ele 
deixa aquele local, caracterizado como profeta de 
estandarte em punho, ornado com as flores do 
jardim do circo. Eu chamo aquele estandarte de 
“carteira de identidade mítica”, um “Félix Pache-
co mítico”, pois ali vem inscrito, primeiro, quem 
é o pai, “Deus Pai Gentileza”, segundo, quem é 
o “Filho”, “Jessuss Santo Irmão”, terceiro, quem é 
o “Espírito Santo”, “Jozzé Agradecido”, e, quarto, 
quem é a mãe, “SSenhora Mamãe Maria Apare-
cida”, a Padroeira do Brasil, selando sua simboli-
zação universal (cristã) trinitária e quaternária.

Tem início, então, uma segunda fase profé-
tica: Gentileza começa a percorrer os lugares le-
vando sua mensagem revelada. Começa se deslo-

15
8

A
 sa

be
do

ri
a 

qu
e 

a 
ge

nt
e 

nã
o 

sa
be

a sabedoria_edicao.indd   158 19/03/12   11:26



cando entre Rio e Niterói, mas depois segue por 
viagens pelo país. Gentileza vai para o Nordeste e 
se mistura um pouco à história de outras figuras 
míticas. Vai para Juazeiro do Norte, adentra vá-
rios estados, chega a morar em Teresina.

O Profeta tinha um procedimento para se 
fazer reconhecido mais facilmente. Em cada ci-
dade que chegava se dirigia à rádio e ao jornal 
local, para que estes o anunciassem. E de lá di-
zia: “Olha, cheguei, podem anunciar que o Pro-
feta Gentileza está na cidade”. Então, na hora em 
que ele era visto nas ruas, todo aparamentado, as 
pessoas já o conheciam. Quanto a sua vestimen-
ta, até fins dos anos setenta ele usava uma roupa 
social, às vezes terno e gravata, construindo uma 
imagem mais positivista em torno da ordem e do 
progresso. No início dos anos oitenta ele assume 
a feição, hoje mais conhecida. Essa nova mudan-
ça ocorreu em Ouro Preto (MG), depois que os 
estudantes de uma república lhe disseram que um 
profeta deveria usar bata. Gentileza foi, então, 
moldando seu personagem como um bricoleur, 
assimilando as coisas que outros lhes diziam. De-
pois, colocou na parte superior do estandarte os 
seus cataventos, e estes, girando, serviam “para 
arejar a mente da humanidade”.

Gentileza foi uma figura múltipla. Além 
do louco, eu descrevi nele as facetas de místico 
(aquele que dá sentido a outro real), do consola-
dor (consola os que perderam os entes queridos 
na tragédia), do cândido (que cultiva o jardim 
do mundo), do revolucionário (que denuncia o 
“Capeta-Capital”), do clown (que ridiculariza as 
instituições religiosas) e do escriba (que inscre-
ve o verbo no mundo e transpõe sua mensagem 
para o livro urbano de ensinamentos, como nos 
pilares do viaduto no Rio de Janeiro).

Às vezes, performaticamente, do revolucio-
nário ele saltava para o clown e deste para o mís-
tico: 

Eu peço a todo mundo no meio da mul-
tidão, não dê esmola a padre, não dê es-
mola a pastor. São tudo traidor. O padre 
está esmolando. O Pastor está pastando e 
o Papa está papando. O papão do capeta 
capital. O Papa anda em cima do tapete 
de ouro em Roma. O Papa senta em cima 
de cadeira de ouro e come com talheres 
de ouro. Aquela coroa que o Papa tem na 
cabeça são de brilhantes. Se vender aquele 
brilhante dá para matar a fome de muita 
gente. O Papa e seus brilhantes de ouro e 
os filhos dele morrendo de fome. Isso é de 
Deus? Não! Agora esses padres, pastores, 
todos usando o nome de Deus, de Jesus, 
têm carro do ano, têm palacetes, estação 
de rádio, têm avião para viajar, às custas 
de quem? Das irmãs que estão na paró-
quia. Nós estamos no fim dos tempos. 
Justamente eu digo assim: meu filho do 
jeito que nós estamos, estamos no fim dos 
tempos. Não pode condenar ninguém, 
porque está tudo condenado. Temos que 
perdoar o pecador. Não pode mandar 
ninguém para o inferno, o inferno está 
lotado. Agora, nós temos que orientar e 
mandar para o céu, o céu está vazio!

Gentileza tornou-se, então, um personagem 
reconhecidamente popular. No início de sua 
missão o Profeta era mais enérgico, principal-
mente quanto aos costumes. Quando ele deixa o 
circo, desponta sua expressão moralizadora e aí 
vem uma questão muito forte com as mulheres. 
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Porque as mulheres representavam a maçã no paraíso ressurgido. Nos anos 1960, 
à época das mini-saias, ele corria atrás das mulheres... talvez, num duplo sentido. 
Ele tinha uma frase que era muito interessante. Dizia assim: “Quando a saia sobe, 
a moral desce. Quando a saia desce, a moral sobe”. É genial! Mas aos poucos ele 
vai suavizando. O cigarro, ele chamava de chupeta do diabo, chaminé do capeta, 
embora, antes, o José Datrino fumasse. Então, é importante reconhecer as ambi-
güidades deste personagem tão expressivo como o Gentileza. 

O Profeta não se incomodava que o chamassem de louco. E quando as pesso-
as o faziam, ele dizia: “Deus te abençoe, maluco para te amar, louco para te salvar”, 
ou ainda “maluco beleza, da natureza, das coisas divinas”.

Acho que hoje Gentileza representa um patrimônio afetivo porque ele en-
carna uma idéia, um símbolo. Acho que sua permanência como um mito pop 
(depois de um primeiro mito, na lenda da perda da família, e de um segundo, na 
sua simbolização do circo-mundo) se dá pela força de sua figura. Uma expressão 
que o país soube reconhecer desde os anos sessenta, porque sua mensagem cabia 
no horizonte do Brasil que tínhamos à época, com as denúncias inusitadas que o 
Profeta trazia. O desafio, hoje, é não se descaracterizar o alcance de sua mensagem 
na alegação de que ele era um louco, pois foi justamente a condição singular de 
sua diferença que plasmou sua expressão inventiva.

Gentileza nos faz ver que a gentileza é um grande desafio para todos nós. Na 
cidade onde, a toda hora, aparece “lobo querendo engolir lobo” é preciso abrir 
espaço para um princípio gentileza, vivo e manifesto nas relações sociais.

Muito agradecido.
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Claudia Lewinsohn2

O presente texto apresenta o longo processo de criação do trabalho 
que desenvolvo enquanto artista visual – denominado Criaturas – iniciado 
em Paris, durante um curso de especialização em Artes Plásticas e Ciência 
da Arte realizado em 1995. Toma por base reflexiva um conjunto de idéias 
e de conceitos oriundos da Teoria das Estranhezas – concebida pelo Profes-
sor Ued Maluf – através dos quais podem ser localizados relevantes pontos 
de contato que fortalecem teórica e filosoficamente o processo de trabalho 
enriquecendo-o e criando novas perspectivas para suas trajetórias futuras. 

Criaturas são, basicamente, formas tridimensionais que ganharam, por 
elas próprias, o direito à “vida” e que, por isso, receberam essa denomina-
ção. São conseqüências das reutilizações de telas a óleo, realizadas durante 
um período de dois anos, que, cortadas, recortadas, costuradas, amarradas, 
perfuradas, unidas por ilhoses, fios e cordões, tornaram-se “corpos-objetos-
-volumes”, assumindo aspectos ora antropomórficos, ora zoomórficos, ora 
fitomórficos. Suas faces externas se apresentam como grossas peles-cascas, 
selvagens e um tanto repulsivas, ao mesmo tempo em que sugerem a reve-
lação de faces internas de seus próprios corpos: suas vísceras e entranhas.

Dessa forma, podem, às vezes simultaneamente, apresentar verso e 
reverso, seu interior e exterior. Constituem, assim, um conjunto-bestiário 
que nunca pára de se transformar totalmente, com movimentos e pulsações 
próprios. Fabricadas em partes separadas, podem ser agrupadas e desmem-
bradas sem qualquer preocupação prévia quanto à forma ou dimensões fi-
nais. Minhas antigas telas pintadas a óleo se metamorfoseiam em corpos-
-volumes constituídos por partes “fabricadas”, muitas vezes independen-
tes, e adicionadas, paulatinamente, umas às outras. Dobras e pregas vão 
formando, por exemplo, “colunas vertebrais” maleáveis que, juntamente 
com outros segmentos ou pedaços, geram esses “seres” que compõem o 
conjunto-bestiário de Criaturas. 

1 Este texto é uma versão modificada 
da palestra proferida no II Encontro 
de Arte & Saúde Mental, Mesa: Artes 
Plásticas, na Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ) – Rio de Janeiro, 22 e 23 de 
outubro de 2008.

2 Artista visual; Mestra em Ciência 
da Arte (UFF); Pós-graduações: 
Arts Plastiques et Sciences de l’Art 
(Université de Paris I – Panthéon 
Sorbonne) e História da Arte no Brasil 
(PUC-RJ); e Professora do Curso de 
Fotografia da Universidade Estácio de 
Sá (Rio de Janeiro).

Estranhas Criaturas 
e seus fluxos geradores  1
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Ao longo de seu desenvolvimento, as Cria-
turas passaram a receber e vêm recebendo, cons-
tantemente, contribuições diretas de profissionais 
(que designaremos, a seguir, de forma provisória, 
apenas como “participantes”) do campo da arte e 
de outras áreas de atuação – performers, educa-
dores, filósofos, terapeutas – propondo com elas 
relações novas e diversas, que provocaram, dessa 
forma, uma ampliação da pesquisa. Essas propos-
tas dos participantes serão sempre objeto de mi-
nha reflexão e de desenvolvimento teórico.

Heterogeneidades

Gerar Criaturas se caracteriza fundamen-
talmente pelo ato de construir juntando partes, 
originando movimentos a cada momento de 
realização. São etapas que vão sendo construí-
das lentamente, nas quais, a todo instante, uma 
Criatura pode ser desfeita e nunca chegar a ser 
totalmente concluída. Pelo fato de não se deter-
minarem pontos de partida, nem de chegada, 
engendrar Criaturas não se poderia considerar, 
na realidade, como um ato gerador de algo con-
creto, mas sim um estado, algo que permanece 
sempre em latência. A matéria que foi um dia 
tela pintada, sofre movimentos de transforma-
ção e se torna volume, passando a ser capaz de 
definir um movimento próprio, próximo ao que 
se poderia caracterizar como:

- perda de controle da noção de obra;
- perda de controle da noção de forma;
- perda de importância de elaboração técnica.

A entrega de uma ou mais Criaturas – sem-
pre fabricadas por mim – a um participante é 
concretizada após terem sido estabelecidas afi-

nidades, motivações e interesses comuns, para 
que este realize o trabalho que desejar, a partir de 
propostas reflexivas – sempre lançadas também 
por mim – como, por exemplo, transitoriedade e 
ambigüidade. O desmembramento de uma Cria-
tura é uma possibilidade que está sempre presen-
te e que perpassa continuamente todo e qualquer 
trabalho proposto, podendo, inclusive, servir à 
criação dos participantes.

Assim, entendendo-se que:

- o primeiro gesto é sempre a fabricação de uma 
Criatura;

- o segundo é uma criação de vínculos de afini-
dade com um possível participante através da 
apresentação das Criaturas;

- o terceiro é lançar a proposição; 
- o quarto é a entrega de uma ou mais Criaturas;
- o quinto é a realização do trabalho propria-

mente dito;
- o sexto é a apresentação do trabalho realizado 

pelo outro ou seu registro audiovisual;
- o sétimo é o retorno do resultado obtido;
- do oitavo em diante: possibilidade dos resul-

tados obtidos retornarem para mim e prosse-
guir com o mesmo ou com outro participante;

- obtenho uma cadeia (ou elo) de gestos e de 
relações.

Nessa cadeia, o gesto inaugural é ao mesmo 
tempo engendrador (de Criaturas) e propositor 
(lançador das proposições), o que lhe confere a 
autoria primeira que irá se somar a todas as ou-
tras autorias relativas aos outros gestos que vêm 
em seguida. O trabalho assume, assim, uma es-
truturalidade, definida pela maneira sempre re-
ceptiva a toda e qualquer forma de participação.
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Essas contribuições, relacionadas com a 
noção de processo colaborativo, passam a in-
tegrar essencial e existencialmente as Criaturas 
que recebem, assim, um novo direcionamento e 
alargamento de sua ocupação territorial e de seu 
campo de ação. “Novas” Criaturas sempre irão 
surgir a partir da utilização de materiais diver-
sos como lonas “virgens” para pintura, estopas, 
tecidos, cobertores, sacos, lonas diversas, borra-
chas, barbantes e sucata em geral, embebidos e/
ou mergulhados em tintas e líquidos diversos. 
Nesse processo de experimentação permanen-
te, o surgimento dessas “novas” Criaturas, deve 
sempre incluir a possibilidade de intercâmbio 
entre as partes e entre os pedaços agrupados, 
conforme observado acima, de forma a permitir 
a fabricação (ou “geração”) constante de outros e 
novos jogos e trocas entre partes ou pedaços. O 
engendrar das Criaturas assume, assim, um ca-
ráter de processo, uma permanente construção 
que não deseja atingir um “final” e sim continu-
ar construindo. Dessa forma, o trabalho com as 
Criaturas encontra profundos pontos de contato 
com a Teoria das Estranhezas, que se posiciona 
fundamentalmente contra a noção de sistemas, 
na qual a base de fundamentação é a suspensão 
da redução ontológica, ou seja, a suspensão do 
senso comum. O Prof. Ued Maluf comenta que:

(...) tudo o que o fisicalismo sempre mi-
tificou, isto é, a ordem, ausência de con-
tradição – redução ontológica, como dis-
cutida até aqui – ficou, em contrapartida, 
substituído pela pressuposição da vigên-
cia de desordens, ou caos, intermesclan-
do-se com ordens e vice-versa...
Existe, contudo, sob a conjectura, acima, 

uma diferença fundamental: não se trata 
nem de ordens nem de desordens, fecha-
das – sob aspectos quer físicos, quer me-
tafísicos, quer lógicos, epistemológicos, 
etc. Mas de ordens e desordens se inter-
penetrando mutuamente, ou... comutan-
do-se entre si, iterativamente (MALUF, 
2002, p. 66 – grifos nossos).

Basicamente, a Teoria das Estranhezas pres-
supõe uma fluidez de transformações: uma infi-
nidade de modos e de transformações infinitas e 
não reflexivas, com essa capacidade de interpe-
netração mútua. O princípio da não reflexivida-
de encontra-se no bojo de uma operação que não 
termina, permitindo sempre novas incursões. 
Uma transformação nunca é definitiva, portanto 
ela é reflexiva. Em suas distintas e infinitas for-
mas de fabricação e de utilização, as Criaturas 
possuem, assim, o “dom” da reflexividade. 

Maluf considera que a indivisibilidade é uma 
propriedade e uma classificação não possível, 
pois a cada vez que provocamos uma divisão em 
alguma coisa, obtemos algo de natureza diferen-
te daquela inicial. É o que o autor denomina de 
fluidez, aquilo que perpassa e que estará sempre 
presente numa cadeia de transformações. Trans-
formações estas, portanto, não completas e não 
terminais, ou seja, fluidas ou não reflexivas. A 
fluidez é, dessa forma, a propriedade principal de 
uma transformação. Essa possibilidade de criar 
uma cadeia de transformações que não se fecha e 
que permite sempre novas aberturas é o que ca-
racteriza esse trabalho com as Criaturas, na me-
dida em que oferece, a cada nova contribuição, 
resultados novos e distintos, num processo que 
alcança e lida, sempre, com aspectos heterogêne-
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os. A heterogeneidade é uma das propriedades 
básicas definidas na Teoria das Estranhezas, em 
torno da qual se centra a fluidez, criando a cadeia 
de transformações e a noção de isomorfismo, 
“um tipo especial de transformação, denominada 
transformação reversível não-fechada” (MALUF, 
2002, p. 68) e que pressupõe um primeiro “mo-
mento” no qual, “aplicado sobre algo original – 
denominado ‘protótipo’(P) – teria como resulta-
do a preservação deste, sob múltiplos formatos, 
distintos, singulares – idiótipos (I). Diz-se que P 
e I constituem os isomorfos não-triviais ou, sim-
plesmente, isomorfos” (p. 68 – grifos nossos).  

Obtém-se, assim, o que o autor denomina de 
“mosaico de isomorfos”, constituído de estados 
comuns, mas que se apresenta, constantemente, 
com faces diferenciadas.

É dentro desta perspectiva que procura-
rei referenciar o trabalho com as Criaturas, na 
medida em que o processo busca esse tipo de 
transformação preservada, na qual, seja pela fa-
bricação de uma ou mais Criaturas, seja pela in-
tervenção de um participante, as singularidades 
e multiplicidades de ações e gestos heterogêneos 
estarão sempre garantidas. 

Mosaicos interpenetrantes

Desde a formação de seu primeiro ciclo, a 
fabricação das Criaturas possui caráter análogo 
ao processo descrito acima, que tentaremos es-
truturar de forma esquemática:

1 – as telas pintadas – os protótipos ou pro-
tomorfos – sofrem uma transformação (através 
dos cortes, recortes, dobras, costuras etc.) do tipo 
reversível não fechada, obtendo-se:

2 – as primeiras Criaturas – os idiótipos ou 

idiomorfos – do qual se preservam seus múl-
tiplos formatos, distintos e singulares, mas que 
irão sofrer, igualmente, outras diversas transfor-
mações, constituindo, assim:

3 – uma primeira cadeia de isomorfos: outras 
transformações semelhantes aplicadas, agora, às 
primeiras Criaturas que, podendo ser novamente 
desfeitas, “emprestam” seus pedaços à formação 
de umas tantas outras que possuem, por sua vez, 
natureza e estados comuns, mas que se diferen-
ciam totalmente das que lhe deram origem. 

Um segundo ciclo se inicia no momento 
em que as Criaturas têm de deixar seu local de 
origem, sendo embaladas, encaixotadas, colo-
cadas em container e transportadas de um país 
(França) a outro (Brasil). Exiladas, presas e im-
pedidas de sair de suas caixas por um longo perí-
odo, iniciam, finalmente, sua integração ao novo 
território. Voltam a ser Criaturas, mas de um 
modo totalmente diferente daquele quando de 
sua partida do continente europeu, pois a saída 
de suas caixas-moradas implicou, num primei-
ro momento, num forçado reconhecimento do 
território e, num segundo momento, o início de 
uma espécie de simbiose com o novo local. En-
trando em contato com a natureza dos ambien-
tes externos, começam a se “misturar” à terra, à 
vegetação e à água, criando novas possibilidades 
de existência.

Mais uma vez, obtemos transformações de 
caráter não fechado gerando resultados não de-
finitivos, enfatizando o caráter de fluidez que 
caracteriza esse processo engendrador das Cria-
turas.

Em suas primeiras ações, os participantes, 
deixando-se contaminar por essa simbiose ofe-
recida pelas próprias Criaturas, realizaram per-
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formances envolvendo-se diretamente nesses 
ambientes naturais, “vestindo-se” com algumas 
Criaturas e “misturando-se”, em seguida, com 
plantas, pedras e folhas, exercendo, assim, uma 
atuação que não pressupõe início nem fim de-
terminados, caracterizando também seu traba-
lho enquanto processo, e não como obra finita 
e pronta.

Em outro contexto, educadores receberam 
três Criaturas para que realizassem, a partir dos 
estímulos suscitados por estas, um trabalho cole-
tivo a ser discutido e realizado com seus alunos. 
O processo, que incluiu reflexões acerca de exí-
lios, ausências e recomposição de vidas, tratou 
também de questionamentos acerca da possibi-
lidade de uso de materiais diferentes daqueles 
originalmente empregados. Assim, os resultados 
obtidos apresentam a inclusão de materiais me-
tálicos e de madeira, o que transforma e confere 
às novas Criaturas uma troca, uma espécie de ida 
e volta permanente, sempre de forma rica, nova 
e, principalmente, aberta a outros caminhos. 
Por esse motivo, denominei essa cadeia de elos 
de gestos composta pelos trabalhos realizados 
pelos participantes de “estruturalidade” (e não 
de estrutura), por se tratar de um conjunto de 
ações em permanente estado de mutação e sem-
pre aberta a mudanças constantes e infinitas. O 
caráter interpenetrante advindo da Teoria das 
Estranhezas confere ao processo uma caracterís-
tica marcante, na medida em que cada elo possui 
uma ligação de ordem direta, aberta e, sobretu-
do, singular. Existem, ainda, no trabalho que ve-
nho desenvolvendo, aspectos que se aproximam 
daquelas práticas e projetos artísticos contempo-
râneos que o crítico de arte e teórico francês Ni-
colas Bourriaud denomina de “arte relacional”:

A possibilidade de uma arte relacional 
(uma arte que considera como horizonte 
teórico a esfera das interações humanas 
e seu contexto social, mais que a afirma-
ção de um espaço simbólico autônomo 
e privado) testemunha uma reviravolta 
radical dos objetivos estéticos, culturais 
e políticos colocados em prática pela arte 
moderna (BOURRIAUD, 2001, p. 14).

Os trabalhos que contribuíram inicialmente 
para o processo de geração das Criaturas impri-
miram caminhos que apontam para uma abertu-
ra no que diz respeito à entrada de outras lingua-
gens, capazes de criar novos fluxos e impulsionar 
a prática artística em direção a novos focos de 
realização, trazendo para o processo uma pers-
pectiva relacional.

Reporto-me, também, às considerações 
estabelecidas pela crítica de arte inglesa Claire 
Bishop a respeito da arte participatória, ou seja, 
aquela prática artística em que a participação do 
espectador no trabalho é determinante para que 
este aconteça. Bishop comenta que:

O gesto de ceder à totalidade do contro-
le autoral ou parte dele é considerado, de 
forma convencional, como mais igualitá-
rio e democrático do que a criação de um 
trabalho realizado por um único artista, 
na mesma medida em que a produção 
partilhada é vista também como capaz 
de trazer benefícios estéticos de maiores 
riscos e imprevisibilidade. Criatividade 
colaborativa é, portanto, entendida como 
emergir e produzir, simultaneamente, um 
modelo social mais positivo e não hierár-
quico (BISHOP, 2006, p. 12).
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Identifica-se nesse processo, igualmente, o 
desejo de que não haja hierarquia de espécie al-
guma, na medida em que todos os participantes 
passam a ser, permanentemente, propositores de 
suas próprias ações ou performances. 

Fluidas projeções

Em etapa mais recente, venho realizando um 
trabalho experimental utilizando pequenas câ-
meras filmadoras digitais, na tentativa de captar 
os inúmeros movimentos das Criaturas e acom-
panhar os diferentes momentos de sua constitui-
ção. A experimentação consistiu em colocá-las 
em meios líquidos diversos nos quais pulsam, 
submergem ou nadam. O olhar penetrante da câ-
mera, que invade os interiores labirínticos, reve-
la, simultaneamente, seus versos e reversos, ora 
adentrando ora observando, em silêncio, a lenta 
movimentação das Criaturas, tornando possível 
a captação de suas vísceras-entranhas.

As imagens produzidas são como que mo-
mentos apreendidos, quase como pequenos fla-
grantes dessa permanente explosão de matérias 
diversas, resultando em vídeos de curta duração. 
O material utilizado é composto de pedaços de 
antigas telas e/ou de Criaturas, misturados aos 
líquidos de diferentes consistências, como água, 
tintas acrílicas e a óleo, gesso e gel. Toda essa ma-
téria inicia um movimento semelhante ao de tor-
rentes e vai formando, aos poucos, um acúmulo 
de material, que passou a incluir, paulatinamen-
te, elementos naturais, como folhas, pedras, terra 
e areia. Dessa forma, podemos considerar que 
cada imagem que vai se apresentando é a fabri-
cação mesma de uma nova Criatura e, simulta-
neamente, vai revelando os aspectos interno-

-externo, já existentes, das Criaturas anteriores. 
Assim, esse processo, constituído de transforma-
ções permanentes e que cada vez mais se torna 
linguagem, encontra sempre um ponto de refe-
rência na Teoria das Estranhezas, que considera 
aspectos como “caos, organizações, ordens, de-
sordens (ou similares), como oposições, duali-
dades, diferenças ou diversidades fundamentais, 
que sofrem transformações recíprocas entre si” 
(MALUF, 2002, p. 69 – grifo nosso), determinan-
do, portanto, a fluidez, característica principal da 
Teoria das Estranhezas.

Um aspecto importante e que poderia carac-
terizar o processo como um todo, nesse trabalho 
com as Criaturas, é o da mobilidade, verificado 
em três momentos. 

O primeiro aspecto é evocado pela possibi-
lidade de alguns dos elementos, constitutivos de 
uma Criatura, serem separados para a formação 
de outra ou simplesmente para a substituição por 
outro elemento. 

O segundo aspecto se refere à possibilidade 
de “destruição” total de uma ou mais Criaturas, 
tendo como objetivo a fabricação de outras, dife-
rentes. Assim, algumas Criaturas simplesmente 
já não “existem” mais, restando apenas seu regis-
tro (fotos ou desenhos).

O terceiro é a possibilidade do intercâmbio 
permanente entre alguns pedaços, de maneira 
que uma Criatura sempre poderá ser vista de vá-
rios e diferentes modos, a cada vez.

Assim, esta ausência de rigidez quanto à 
fabricação e instalação, revela uma despreocu-
pação quanto ao caráter finito e pronto do tra-
balho em arte, bem como um não compromis-
so com tudo aquilo que possa ser considerado 
como definitivo. Este é um dos princípios pelo 
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qual se norteia a concepção de engendramento 
das Criaturas.

A partir daí, as etapas que se sucedem são 
como fluxos, que promovem relações inteira-
mente novas entre as próprias Criaturas e os no-
vos territórios, com os participantes e na realiza-
ção dos vídeos. Esses instantes reunidos consti-
tuem, por sua vez, fluxos geradores constantes de 
outros novos instantes, mas que nunca retomam, 
mas sim, renovam e imprimem, constantemente, 
novos rumos ao trabalho.

Retornamos, assim, ao princípio da não-
-reflexividade que, segundo a Teoria das Estra-
nhezas, é a propriedade que possibilita infinitas 
transformações de modo sempre a se obter re-
sultados distintos, pois são transformações exer-
cidas de vários modos e formas. Na fase atual do 
trabalho, a realização de um vídeo emprega to-
dos os materiais utilizados na pintura: telas (lona 
crua, pintada ou gessada), gesso e cola, tintas 
(acrílicas e a óleo). No exercício formal da pin-
tura, esta é a ordem original e “correta” em que 
esses materiais aparecem. No caso dos vídeos, o 
que se vê é, por exemplo: 

1º) a tinta aplicada à lona;

2º) a lona mergulhada na tinta;

3º) o gesso grosso tingido de tinta acrílica;

4º) o gesso diluído “entintado” de tinta a óleo;

5º) o gesso e a cola por sobre a lona, por sua vez 
“entintada” de acrílico, determinando, desta 
forma, uma cadeia de movimentação plásti-
ca infinita em seus modos de aparecimento e 
fabricação, evidenciando, portanto, uma série 
de transformações de movimentos não re-
flexivos. A Criatura que foi um dia pintura e 

que sofreu várias transformações apresenta-se, 
atualmente, constituída dos mesmos materiais 
originais, utilizados e manufaturados, porém, 
de formas e ordens completamente distintas.

No capítulo intitulado “O mosaico de iso-
morfos – o dialeto da teoria das estranhezas”, o 
Prof. Ued Maluf define:

A teoria das estranhezas visa, então, sem 
nenhuma implicação fisicalista, permitir 
(...) “falar de ciência” e de complexida-
des não físicas, de modo não redutor, nas 
áreas das ciências não físicas, em geral  
(Ciências Humanas). Por isso, caos e or-
dem como isomorfos, ordens e desordens 
como as faces, não mutuamente exclu-
dentes, metamorfoseadas, de realidades 
– mosaico de isomorfos. Por isso dialeto, 
como no título do capítulo. Linguagem 
exclusiva da teoria das estranhezas (MA-
LUF, 2002, p. 67).

Assim, pode-se confirmar, portanto, que o 
conjunto-bestiário não é um sistema, mas sim, 
um mosaico e concluir que o processo, enquanto 
linguagem, pode ser classificada como um dia-
leto, enquanto linguagem exclusiva de um tra-
balho sempre aberto a novas linguagens. Ainda 
dentro desta perspectiva, um processo de trans-
formações “se dá ‘em todas as direções’, iterati-
vamente; denomina-se isto isotropismo, ou seja, 
transformações de transformações... que, iterati-
vamente, se vão produzindo, em todas as dire-
ções” (MALUF, 2002, p. 70). Assim, a sucessão de 
transformações que caracteriza o trabalho com 
as Criaturas apresenta-se como isotrópico, pela 
forma mesma de engendrá-las e pela possibilida-
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de da ação dos participantes. Segundo Maluf, ao considerar a apresentação 
de uma orquestra sinfônica como um “mosaico de isomorfos sinfônico”, 
institui o que ele denomina de “constituIntes”, como sendo idiomorfos sin-
gulares (regente, cenografia, platéia, partitura etc.), constituindo um mo-
saico particular. 

A nosso ver, o modo bastante interessante com que o autor redige o 
vocábulo – com a letra “i” em maiúscula evocando o termo “idiótipos” – 
parece totalmente apropriado para servir como referência aos participantes 
que, de agora em diante, podem receber a denominação de “agentes cons-
tituIntes”, pois lidam, permanentemente, com a possibilidade de iteração. 
Suas ações constituem uma cadeia de idiótipos que compõe, num processo 
sem fim, o que se poderia denominar, ainda, de um “Mosaico de Partici-
pações”.
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Gina Ferreira2

Introdução

Este artigo apresenta reflexões sobre um projeto constituído por es-
tratégias no campo da intervenção comunitária, utilizando o cinema como 
facilitador da inserção social de pacientes de longa permanência, originá-
rios de um macro hospital psiquiátrico em vias de fechamento. O objetivo 
maior deste artigo é suscitar reflexão sobre o conjunto de questões sociais, 
como: o desemprego, a baixa renda e a desigualdade social, que afetam todo 
um país, refletindo-se em suas comunidades, decorrentes da falta de in-
vestimento em políticas sociais e cujos efeitos atingem, sobretudo, a área 
de saúde. Estes indicadores, geradores de carências sociais, são capazes de 
alterar gravemente o bem-estar de uma comunidade, mudar seu perfil e 
criar uma cultura de exclusão, tal como aconteceu no município de Para-
cambi localizado na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, ló-
cus do projeto aqui analisado. Apesar de ser uma experiência piloto, ainda 
em processo de construção, é importante que seja compartilhada e possa 
ser discutida, contribuindo para o avanço de iniciativas neste campo e do 
aparato conceitual que lhe dá sustentação em sua viabilização.

A cidade e o manicômio

O município de Paracambi tem 43.011  habitantes distribuídos em área 
de 186,8 Km². Localizado na região metropolitana do Estado do Rio de Ja-
neiro, dispõe de poucos recursos orçamentários, tendo sofrido com a falên-
cia, quase que simultânea, das grandes empresas que movimentavam a eco-
nomia local, com maior relevância para a fábrica Brasil Industrial, fundada 

1 Este texto é uma versão modificada 
da palestra proferida no I Encontro de 
Arte & Saúde Mental, Mesa: Cinema, 
no Teatro Noel Rosa do Centro 
Cultural da UERJ – Rio de Janeiro, 21 e 
22 de setembro de 2006 e está baseado 
no artigo Intervención comunitaria y 
política social de salud: una estrategia 
de ciudadanía, da mesma autora, no 
livro Psicología Comunitaria y Políticas 
Sociales: Refelexiones y Experiencias, 
organizado por SÁNCHEZ-VIDAL, 
A.; ALFARO, J. & ZAMBRANO, A. 
Barcelona: Paidós, no prelo. 

2 Mestre em Psicologia Social pela 
Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ); Doutoranda em 
Psicologia Social pela Universidad 
Autônoma de Barcelona (UAB); e 
Coordenadora do Projeto Cinema 
na Praça/Petrobrás – Programa 
Desenvolvimento & Cidadania.

Cinema como intervenção 
social na cidade do manicômio  1
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em 1874. Esta era responsável pela canalização 
da água, pela luz elétrica e, mais tarde, pela cons-
trução de escola, clubes e usina elétrica. Outras 
indústrias localizadas no município utilizavam 
1.250 operários. No total, o município possuía 
quatro indústrias que geraram desenvolvimento 
e emancipação político-econômica e social, em 
1960 (GULJOR & VIDAL, 2008).

Com a falência industrial no município, 
coincidentemente surge o grande manicômio, 
considerado o maior asilo hospitalar da rede 
privada, na América Latina (Casa de Saúde Dr. 
Eiras). A entidade passa a ser o pólo empregador 
do município e se institui no imaginário popular 
como centro de convergência da economia local. 
É procurado tanto pelos que buscam empregos, 
quanto pelos que buscam, no diagnóstico psi-
quiátrico, a possibilidade de benefícios. Chegou 
a gerar 800 vagas de emprego e ocupar o lugar 
de maior contribuinte tributário, comparecen-
do com 35% da receita municipal. Instaura-se 
no município uma cultura asilar, cimentada no 
sofrimento humano. A cidade perde seu instru-
mento de poder social transferindo o seu centro 
de poder para o manicômio. As festas cívicas e 
culturais da localidade passaram a ser realizadas 
no espaço interno da Casa de Saúde e não mais 
em praças públicas, ao mesmo tempo em que 
os quatro cinemas locais, equipamentos usados 
como fonte de lazer, não conseguem subsistir, 
indo à falência até seu fechamento. 

A Casa de Saúde Dr. Eiras passa a nortear o 
modo de vida da cidade imprimindo outro olhar 
sobre si própria e sobre o hospício, que passa a 
ser o seu retrato abstrato. Este fato pode ser apre-
endido pelo conceito de estrutura, semelhante ao 
que Max Weber (1979) chama de “cidade prin-

cipado”, ou seja, uma cidade onde a capacidade 
produtiva de seus habitantes depende direta ou 
indiretamente do poder aquisitivo da grande 
propriedade do príncipe. No caso aqui analisa-
do, o município depende direta ou indiretamen-
te do grande manicômio. A Casa de Saúde Dr. 
Eiras de Paracambi é um macro hospital psiqui-
átrico conveniado com o Sistema Único de Saú-
de (SUS), chegando a abrigar 2.500 pacientes na 
década de 1980. 

Pelas condições degradantes que oferecia 
aos internos foi decretada intervenção técnica e 
gerencial na instituição por exigência do Minis-
tério Público, em 17 de junho de 2004, pratica-
mente três décadas depois de sua implantação. A 
medida contou com o apoio e a articulação das 
três instâncias executivas do Sistema Único de 
Saúde — Município, Estado e União. 

Segundo o relatório técnico da equipe 
(LEVCOVITZ, 2004) que fez parte do processo 
de intervenção, apresentado em dezembro de 
2004, a situação encontrada ao chegarem à Casa 
de Saúde Dr. Eiras de Paracambi ultrapassava 
o limite do não humano. A parte física do 
manicômio continha habitações sem janelas, mal 
ventiladas, refeitórios escuros e com estruturas 
em cimento aparente, pátios internos estreitos 
com piso em declive direcionados a uma canaleta 
central destinada ao escoamento de excrementos, 
depositados rotineiramente no chão. Os colchões 
e roupas de cama eram em menor número do que 
o contingente de pacientes. Os internos estavam, 
em sua maioria, em estado de desnutrição, em 
péssimas condições de higiene e sanitárias que 
agravavam o curso endêmico de infecções. 
Também se apresentavam despidos e com marcas 
corporais reveladoras da extrema violência das 
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práticas institucionais. Este quadro de horrores 
foi revelado também pela mídia nacional. A 
sociedade brasileira exigiu uma posição mais 
urgente do Governo. Já se encontrava em curso, 
através de gestores do Sistema Único de Saúde, 
assim como de representantes do Ministério 
Público, medidas implementadas para executar 
a intervenção técnica e gerencial.

Intervenção comunitária

Para além das medidas internas ao processo 
de fechamento da Casa de Saúde, viu-se a neces-
sidade de ampliar o olhar da desinstitucionaliza-
ção, extra-muros. Seria fundamental envolver 
todos os atores locais, para que tivessem um 
compromisso real e fossem partícipes da nova 
situação. 

Uma vez que o retorno à sociedade é a orien-
tação das políticas públicas em saúde mental, o 
manicômio em Paracambi, atualmente, está sen-
do gradativamente desocupado e substituído por 
uma rede de serviços independentes, como por 
exemplo, a construção de 21 residências terapêu-
ticas. Essa nova perspectiva de vida, que implica 
em construir novos espaços e devolver aos anti-
gos moradores da Casa de Saúde uma participa-
ção integrada na cidade, exige compromissos e 
posições que enfrentem os desafios trazidos pela 
reconstrução do novo paradigma da assistência 
psiquiátrica e de sua planificação.

A cidade, com seus territórios e comunidades, 
passa a ser entendida como recurso terapêutico e 
como referência imprescindível na construção das 
relações sociais. Atividades que permitam maior 
trânsito dos antigos moradores da Dr. Eiras no es-
paço urbano fazem da cidade um importante pro-

tagonista no processo de reabilitação pretendido e 
na recuperação das condições de cidadania.

Segundo a reflexão de González (2002), 
durante a Primeira Jornada sobre Direitos Hu-
manos e Saúde Mental, realizada em Barcelona, 
o tema sobre os direitos dos grupos com maior 
precariedade social é visto com indiferença pelos 
mais privilegiados por não se identificarem com 
essa realidade. Para uma eficaz estratégia de polí-
tica de integração social, seria indispensável uma 
intervenção na comunidade que toque/transfor-
me o imaginário social, para que as reivindica-
ções possam ser assumidas como compromisso 
por todos, estabelecendo-se assim uma pauta 
de condutas públicas marcada pela cidadania. 
A cidadania implica na relação de compromis-
so com a cidade; implica na forma pela qual ela 
se desenvolve. Uma cidade pode ser considerada 
humanizada quando esse desenvolvimento cor-
responde às necessidades reais de seus habitantes 
(VECIANA, 2002).

O contexto social da cidade de Paracambi 
sofreu por décadas influência de um poder nega-
tivo propiciando a produção de doenças e desa-
justes sociais tanto no real quanto no simbólico 
das representações da comunidade sobre a cida-
de e sobre si própria.

O fechamento e quebra financeira sucessiva 
das unidades fabris, que fortaleciam o poder so-
cial e mantinham relações sócio-afetivas no coti-
diano da comunidade, criou um perfil de passi-
vidade entre os moradores, sem questionamento 
ou reflexão crítica, frente aos problemas sociais. 
Kelly e colaboradores definem a intervenção co-
munitária como “influência na vida de um gru-
po, organização ou comunidade para prevenir 
ou reduzir a desorganização social e pessoal e 
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promover o bem estar da comunidade”3 (apud 
SÁNCHEZ-VIDAL, 2007, p. 226). Consideran-
do essa definição, tornou-se importante uma 
abordagem de mediações na comunidade onde 
se conjugam múltiplas ações, com potencial para 
resgatar habilidades e superar situações adversas, 
propiciando a conquista de direitos. Em Para-
cambi, a falência das fábricas traz a concentração 
do desemprego, causando o desequilíbrio econô-
mico e social, e a única alternativa possível passa 
a ser um grande manicômio, tanto na oferta de 
trabalho quanto na seguridade social. Não houve 
efetividade na promoção da qualidade de vida da 
população, tanto do ponto de vista econômico, 
social ou emocional. 

Uma abordagem sistêmica leva a pensar 
e situar o problema dentro do contexto global. 
Segundo Camarotti (apud CAMARGO, 2005), a 
concepção sistêmica percebe o mundo através de 
relações e integração, valoriza o todo e a intera-
ção entre as partes sem dissociá-las.

A utilização de estratégias de empoderamento 
na intervenção comunitária torna-se importante, 
uma vez que atinge o ponto crucial de transfor-
mação, ou seja, o desenvolvimento da autonomia. 
Esta significa a capacidade dos indivíduos e gru-
pos poderem decidir sobre as questões que lhe são 
próprias, seja através do campo político, cultural 
ou econômico. Dessa forma, empoderar, nesta 
concepção, significa também abrir canais de par-
ticipação da vida institucional em espaço público 
e distribuir forças de poder, dos mais fortes para 
os menos favorecidos. Nesse sentido, qualquer 
ação emancipatória deve estar junto às demandas 
sociais, seja através dos sujeitos ou das organiza-
ções, significando resistência à dominação e con-
tribuindo para a equidade social. 

O Projeto Cinema na Praça

Em 2004, época em que se inicia a interven-
ção na Casa de Saúde Dr. Eiras e frente à nova 
contingência da retirada gradativa dos pacientes 
da instituição para habitarem casas populares 
alugadas pela prefeitura do município, verificou-
-se a importância de se construir um projeto de 
inclusão ao convívio social. Este projeto é vol-
tado para os pacientes internados, em processo 
de alta, e também deveria motivar a reflexão e 
possibilitar o esclarecimento sobre as condições 
de vida dos portadores de sofrimento psíquico, 
como forma de transformar a maneira como a 
sociedade lida com a loucura e com as pessoas 
vinculadas ao manicômio.

Utilizando o cinema como instrumento de 
intervenção para modificar o imaginário social 
sobre a loucura e sobre os meios de tratamento 
excludentes, o projeto busca trazer a inclusão so-
cial para um grupo duplamente excluído: pelos 
longos anos de asilamento forçado, cronificados 
por uma prática de total afastamento do convívio 
social; e também vitimados pelo preconceito que 
a desinformação sobre o sofrimento psíquico 
provoca na sociedade.

O projeto está, no momento, em sua segun-
da fase de realização. A primeira edição consis-
tiu em exibir, mensalmente, uma seleção de fil-
mes brasileiros, escolhidos por uma competente 
curadoria, na principal praça da cidade de Para-
cambi. Equipamentos de ótimo nível garantem 
uma projeção de qualidade, que funciona como 
catalisador para o encontro entre a população lo-
cal e os usuários da Casa de Saúde Dr. Eiras, por-
tadores de sofrimento psíquico. Nesse espaço de 
convívio em torno de uma atividade cultural, da 
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qual a região é carente, a interação entre esses dois grupos, separados por 
décadas, propicia uma transformação que vem ao encontro da valorização 
da cidadania, sob a forma de aceitação e solidariedade. Também desejá-
vamos que a conexão entre intervenção e cinema proporcionasse outros 
efeitos e que a experiência vivida construísse o diálogo com o mundo, o ser 
humano e a natureza. Para isso, seria importante que os nossos objetivos 
não fossem totalmente restritos, mas que se deixassem seguir livremente, 
sem fronteiras e sem fim, como o conceito de imagem definido por Cabrera 
(2006, p. 22). Este conceito concerne em viver uma experiência “sem con-
tornos totalmente nítidos e definitivos, uma espécie de encaminhamento 
no sentido de ‘pôr-se a caminho’ numa direção compreensiva, mas sem 
fechá-la, e que a experiência vivida levasse a um impacto emocional”.

As sessões foram realizadas em um sábado por mês, durante doze meses. 
Percorríamos os pavilhões da Casa de Saúde Dr. Eiras e reuníamos os pacien-
tes previamente escolhidos pelos coordenadores. Um dos critérios de partici-
pação no projeto, definido pela equipe da instituição, era de que os pacientes 
não estivessem em crise e desejassem ir ao cinema, incluindo aqueles de difí-
cil locomoção. Nosso contato com os pacientes, antes das sessões de cinema, 
tinha a finalidade de estabelecer vínculos com o grupo, conversando sobre o 
filme para facilitar a compreensão. Também era importante que soubessem 
que a nossa responsabilidade de levá-los ao evento seria compartilhada com 
eles de forma natural e dentro das possibilidades de cada um. Em seguida, 
eram conduzidos pelos cuidadores ou auxiliares de enfermagem (dois encar-
regados para cada oito pacientes) à portaria da instituição, onde um ônibus 
contratado pelo projeto os aguardava. Ao mesmo tempo uma Kombi percor-
ria os pavilhões onde existiam pacientes com deficiências físicas mais seve-
ras, e os levava à praça. Esta estava adequadamente arrumada pela equipe 
técnica do núcleo de projeção para comportar estes pacientes. 

As ações do projeto se completam nesta fase, como dito anteriormente, 
com uma curadoria de cinema tendo como objetivo a seleção criteriosa dos 
filmes. As sessões, fotografadas em tecnologia digital, para documentação 
ao longo do processo, geraram uma exposição4 para tornar público todo 
o processo do evento fotográfico. Para avaliar o impacto das exibições no 
imaginário social da comunidade local sobre a loucura e sobre a presença 
dos internados na vida da cidade, foi estruturada uma pesquisa de opinião 
pública5 que comentaremos mais adiante. 

3 Tradução da autora.

4 Exposição O Hospício é Deus no 
Museu Bispo do Rosário; fotografias 
de Freddy Koester, curadoria Wilson 
Lázaro, Flávia Corpas e Ricardo 
Aquino.

5 Núcleo de Opinião Pública, sob 
a coordenação de Flávia Ferreira, 
publicitária especialista em Opinião 
Pública pela UERJ.
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Efeitos do cinema 

O cinema, além de seu caráter específico de 
meio de comunicação, é considerado por vários 
teóricos como um forte instrumento de ação po-
lítica. Para Carrière (1994), os filmes não existem 
apenas na tela e no instante de sua projeção. Eles 
se mesclam às nossas vidas, influem na nossa 
maneira de ver o mundo, consolidam afetos, es-
treitam laços, tecem cumplicidade. 

Marina, durante seu longo tempo de inter-
nação, freqüentemente apresentava sintomas de 
auto e heteroagressão, talvez movida pela angús-
tia de não sentir o próprio corpo. Levada pelo 
desespero de sentir a vida dolorosamente vazia 
ou mesmo ausente, batia a cabeça nas paredes 
ou pedia às companheiras que fosse ferida com 
uma pedra. Certamente, nunca era escolhida 
pela equipe de seu pavilhão para ir ao cinema. 
Em uma das vezes em que percorríamos o pavi-
lhão, ao passarmos por ela, reparamos que estava 
bem vestida, aguardando para ir ao cinema. No 
entanto, fomos prevenidos pela equipe que, por 
seu comportamento, não era aconselhável sua 
inclusão no grupo de espectadores. Retiramo-
-nos e, ao longe, escutávamos os gritos de Mari-
na: “Cinema, cinema, quero cinema”. Esta atitude 
parecia algo mais que mera imitação de com-
portamento, que repetição de palavras ditas por 
outras companheiras ou mesmo um simples de-
sejo de sair da enfermaria. Ela parecia, sim, nos 
pedir cumplicidade para crer em direitos, igual-
dade, humanidade e vida. Decidimos buscá-la 
e assumir a responsabilidade frente à equipe do 
pavilhão. Durante a sessão, Marina assistiu silen-
ciosamente e, de forma gentil, ofereceu pipoca às 
companheiras próximas à ela. Foi solidária, foi 

humana, foi cúmplice. Não faltou mais a nenhu-
ma sessão de cinema.

Se, para o projeto de intervenção comuni-
tária, utilizamos o cinema como instrumento, 
obtemos, como recurso, a força das imagens 
expostas na tela. Isso ficou patente na reação de 
uma paciente na apresentação do filme Deus é 
Brasileiro, de Cacá Diegues. Durante a cena em 
que caía forte pancada de chuva, a paciente que 
acompanhava o filme com grande atenção, num 
“gesto de fidelidade à imagem”6, deixou uma de 
suas mãos deslizar ao lado da cadeira até alcan-
çar o interior da bolsa apoiada no chão. Dali, 
retirou o guarda-chuva e o abriu, permanecen-
do abrigada, quase imóvel, até que, num dado 
momento, a cena se transforma e o céu aparece 
límpido na tela. A paciente/espectadora fechou 
o guarda-chuva e o guardou novamente na bol-
sa, voltando o olhar, tranqüilo e fiel, à imagem 
na tela. Quando, encerrado o filme, a paciente 
foi indagada por uma colega de equipe sobre o 
motivo de seu gesto: “Você abriu o guarda-chuva 
porque estava chovendo? Mas a chuva era dentro 
ou fora do filme?”. Ela respondeu com ar perple-
xo: “No filme, é claro!” A imagem foi tão forte que 
antecedeu a palavra, tornando-se a sua metáfora. 
Reconhecido como arte em movimento por Ca-
brera (2006), platéia e personagem interagem e 
contracenam silenciosamente.

A opinião da cidade: avaliação

A pesquisa de opinião pública foi realizada 
em duas etapas: uma antes da primeira sessão de 
cinema e outra logo após o 12º mês, para ava-
liar o resultado dessa interação e sua influência 
sobre a representação da loucura no imaginário 
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popular. Para o levantamento de dados foi realizada pesquisa quantitativa, 
através de questionário estruturado, contendo perguntas abertas e fecha-
das. O universo da pesquisa foi de moradores de Paracambi, totalizando 
800 entrevistas, segmentadas por idade e número de habitantes por região 
pesquisada7, o que possibilitou 95,5% de coeficiência nos resultados. Vale 
ressaltar que os entrevistados possuíam mais de 20 anos de idade, sendo 
todos moradores do município de Paracambi e não apresentavam vínculo 
empregatício nem com a Prefeitura Municipal nem com a Casa de Saúde 
Dr. Eiras. Apresentamos abaixo a tabela de perfil dos entrevistados:

Região     Entrevistados

Lages 302

Amapá 16

Cascata 8

Capinheira/Raia/Quilombo 32

Zona Rural 16

Bom Jardim 8

Jardim Nova Era 32

Guarajuba 64

BNH 40

Sabugo/F. Sabugo/Vila Nova 80

Centro/Cope/Fábrica/Barreira 202

Total 800

6 Comentário do poeta Wladimir Dias-
Pino à autora sobre o relato da cena, 
durante um encontro casual na Galeria 
do Lago do Museu da República. 

7 Os dados foram segmentados 
conforme o Censo 2000 do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística).
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Opinaram sobre a intervenção e chegaram à conclusão que a palavra 
fechamento é forte e signi�cativa

Pessoas consideradas anormais pela sociedade poderiam freqüentar a 
comunidade

Para ajudar o tratamento deveriam realizar atividades como pintar, estudar, 
plantar etc.

Considerou que o doente mental tem o direito de freqüentar o lazer 
comunitário como praças, shows, exibição de �lmes

Considerou péssima a Casa de Saúde Dr. Eiras, justi�cada por descuido e 
maus tratos aos pacientes

Consideram as residências terapêuticas equipamentos de qualidade para o 
tratamento psiquiátrico

Concordam com o fechamento da Dr. Eiras e a transferência dos pacientes 
para as residências terapêuticas

48% por considerar que a convivência com a população ajuda no tratamento e 
os pacientes �cam mais sociáveis

41% por considerar o Cinema lazer, cultura, dando a eles o mesmo direito que 
o resto da população

Os loucos são agressivos

Os loucos são capazes de trabalhar

Conhecem o projeto Cinema na Praça

Consideram o projeto Cinema na Praça muito importante

89%

96%

95%

32%

45%

70%

85%

63%

94%

89%

84%

Antes da realização efetiva do trabalho de 
campo que resultou nos dados obtidos, foi feito 
um pré-teste para verificar a adequação do ins-
trumento de coleta de dados. Depois de realizado 
esse processo de aplicação dos questionários no 
pré-teste, algumas perguntas foram inseridas e/
ou modificadas. Todo o trabalho foi supervisio-
nado por equipe especializada, tanto em campo 
quanto, posteriormente, no escritório, na análise 
dos resultados obtidos. O objetivo era eliminar 

qualquer erro contido na coleta de dados, uma 
vez que o questionário deve se referir à amostra, 
ser legível, perfeito, coerente e claro. Uma vez 
concluído o trabalho de coleta de dados e ava-
liação crítica de todo o material obtido, 20% da 
amostra, por região territorial, foi analisada an-
tes que os resultados fossem codificados e hou-
vesse a digitação dos questionários. 

Dos dados colhidos, obtivemos os seguintes 
resultados:
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Pode-se verificar que há um consenso sobre 
a inserção dos pacientes nas atividades propostas 
e sobre o projeto. Ressalta-se que 32% ainda con-
sideram os “loucos” agressivos, mas estão dentre 
os 90% que aceitam a integração dos pacientes 
em várias atividades comunitárias.

Do Principado ao Estado de Direito

A palavra fechamento para a cidade de Para-
cambi traz à memória a exclusão e, como conse-
qüência, a marginalização social, vivida pela po-
pulação do município como resultado do “fecha-
mento” das fábricas e o sofrimento pela ausência 
de mercado de trabalho dinâmico na localidade 
aqui citada.

Considerado este indicador, foi realizado, 
junto à equipe de saúde coletiva, um diagnósti-
co situacional nas regiões de maior precariedade 
sócio-econômica e cultural do município. Cons-
tatou-se nos resultados a presença de altos índi-
ces de diabetes, de hipertensão arterial, de abuso 
de álcool e outras drogas, de casos de violência 
doméstica e abuso sexual infantil, de alta deman-
da de busca por benefícios, de negligência no uso 
da medicação com propósito de obtenção de be-
nefícios sociais de aposentadoria, causando inci-
dência de óbitos por AVC (quadro 1). Tornou-se 
fundamental a construção de uma rede de recur-
sos internos e externos ao município que pudes-
se conduzir processos de mudança na qualidade 
de vida do conjunto da população de Paracambi.

Na segunda fase do projeto, ficou evidente 
para a equipe a necessidade de trabalhar pela 
reconstrução da identidade comunitária e, para 
isso, seria importante a realização de ações cole-
tivas que permitissem um processo de conscien-

tização frente à realidade vivida pela população, 
com o desemprego aumentando pelas mudanças 
no manicômio e suas conseqüências adversas.

A segunda edição do projeto passa a ter 
maior abrangência, com o objetivo de: 

- Contribuir para a formação de identidades 
de atores singulares, facilitando uma identi-
ficação coletiva;

- Aumentar o cooperativismo intra-social, 
através de parcerias internas e externas no 
município para propiciar a formação de 
uma teia organizadora; 

- Incentivar a população a ocupar os espaços 
públicos em assuntos de interesse coletivo, 
objetivando a emancipação. 

Nesta fase, a preocupação constitui-se em 
estabelecer compromissos entre as ações coleti-
vas e os principais atores que pertencem à comu-
nidade: 

- inclusão de ações de poder aglutinante: ofi-
cinas de vídeo nas escolas públicas, como 
forma de desenvolver nos jovens estudan-
tes o senso crítico necessário à participação 
mais efetiva na vida comunitária;

- oficinas de reciclagem de papel em praça pú-
blica, com reflexões sobre o meio ambiente e 
sua preservação, ênfase numa ação positiva 
do ser humano em relação à natureza, bus-
cando reforçar o sentido de pertencer àquela 
localidade, ao país e ao planeta, e o aumento 
da auto-estima; 

- performances teatrais que, por seu cará-
ter lúdico e inusitado, vão possibilitar uma 
abordagem mais efetiva no que diz respeito 177

Cinem
a com

o intervenção social na cidade do m
anicôm

io

a sabedoria_edicao.indd   177 19/03/12   11:26



Rede Interna

CRAS

Diagnóstico
Situacional Rede Externa

Escola de Música
Villa Lobos

Núcleo Popular
de Educação

Igrejas

Secretaria de
Ação Social

Associação
de Moradores

HumanizaSUS

Núcleo de
Redução de Danos

Núcleo Nacional de
Educação em Saúde

Grupo de
Intervenção Urbana

Ministério Público

Coordenadoria
Estadual de Políticas

Públicas para a Mulher

CEDIM -
Conselho Estadual dos
Direitos das Mulheres

Diabetes

Hipertensão

Drogas

Alcoolismo

Uso Abusivo de
Remédios Controlados

Abuso Sexual
Infanto-Juvenil

CAPS AD

Conselho Tutelar

Violência Doméstica

Causa Mortis - AVC

Secretaria
de Educação

Quadro 1: Histograma da rede de recursos associada aos principais resultados do diagnóstico.
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à diversidade cultural, ponto-chave que leva 
a uma compreensão maior sobre o outro, so-
bre a alteridade, sobre a diferença, o que nos 
remete ao ponto de partida do projeto; 

- criação de um programa de rádio para in-
formações sócio-educativas e abertura de ca-
nais para participação interativa do público.

Dessa forma, cria-se um ciclo de atividades 
que se reforçam mutuamente. As novas ações 
criadas pelo projeto induziram a novos interes-
ses da população quanto ao fechamento do hos-
pital psiquiátrico, desvelando-se a possibilidade 
de desapropriação do terreno da Dr. Eiras e sua 
transformação em um bem público, iniciando-se 
com esse objetivo uma campanha ainda lenta. 
Esta conquista também depende do interesse e 
da participação de outros níveis do governo para 
a sua concretização. 

As parcerias do projeto foram ampliadas 
para atender às solicitações de um posto de saú-
de em área de grande complexidade social, com 
o acolhimento ao grupo de mulheres vítimas de 
violência doméstica. 

Através de rodas de discussão com profissio-
nais da área de saúde mental, percebe-se o inte-
resse maior do público pelas ações do projeto.

Também são realizadas filmagens com per-
sonalidades da cidade a respeito de espaços his-
tóricos e eventos locais. A iniciativa de editar o 
vídeo e apresentá-lo antes da exibição de cinema 
tem como objetivo aguçar a auto-estima da po-
pulação, fortalecendo a importância da cidada-
nia e do vínculo com a cidade. 

O projeto tem provocado interesse dos co-
merciantes da cidade, na utilização do espaço no 
entorno do local dos eventos. Eles têm se dispo-

nibilizado em usar camisetas com a logomarca 
do projeto nos dias da exibição dos filmes, de-
monstrando interesse por uma participação ativa 
no evento. 

Com a relação de confiança que se inicia 
junto à população, amplia-se a dinâmica de atu-
ação, incrementando a parceria firmada com as 
instâncias do poder público. É promovida a or-
ganização e a apresentação de debates de profis-
sionais, abertos à população, sobre abuso sexu-
al infantil e outros agravos contra as crianças e 
adolescentes, detectados no diagnóstico e que 
necessitam a presença de uma rede de entidades 
e ações voltadas para a proteção da infância.

Dessa forma, nos setores da educação, meio 
ambiente, cultura, turismo e desenvolvimento so-
cial, entre outros, são organizadas ações com par-
ticipação popular, com temas que permitem, atra-
vés de discussão e publicização, conscientizar os 
participantes e mudar a realidade do município. A 
múltipla produção de instrumentos de interven-
ção comunitária desperta maior dinâmica social e 
constrói estímulos para agilizar mudanças. 

Conclusão

No processo histórico-político do municí-
pio de Paracambi, a ausência de trabalho como 
princípio básico para a qualidade de vida da po-
pulação residente produz, na comunidade, a in-
capacidade de se autogerir frente às necessidades 
essenciais para viver de forma digna. Essa situa-
ção cria focos de tensão no meio social, provoca 
a sua desorganização e desenvolve uma cultura 
assentada na exclusão dos menos favorecidos em 
qualquer aspecto: físico, financeiro, etário, étnico 
e de gênero. Motivos suficientes para justificar, 
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segundo Sánchez-Vidal (2007), a intervenção 
comunitária, com a intenção de resgatar perdas 
sociais e diminuir a desigualdade. 

No entanto, para vencer a resistência sim-
bólica de uma cultura de exclusão é necessário 
transformar a lógica em que essa cultura foi 
produzida. Muitas vezes, na intervenção comu-
nitária é necessário usar artifícios de mediação, 
como a imagem cinematográfica, no projeto aqui 
apresentado, considerando como fundamental: 
a construção coletiva da auto-estima, do senti-
mento de pertença à comunidade e a participa-
ção social que permite resgatar o contrato social 
e restabelecer o Estado de Direito do qual a po-
pulação fora privada.

O projeto se faz com a reconstrução do 
olhar e da experiência, muitas vezes refletida na 
tela de cinema, e com a reinvenção do cotidiano. 
Não sabemos ainda o que encontraremos ao fi-
nal do projeto, quando outra pesquisa de opinião 
pública será realizada. Mas desejamos conseguir, 
durante as sessões de cinema, que a população 
ali sentada, ao lado daqueles anteriormente reco-
nhecidos como pacientes psiquiátricos e, toma-
dos pela imagem da tela, ajam como se as duas 
cenas (dentro e fora), se integrem numa única 
experiência, plena e universal, construindo uma 
memória duradoura que terá por função mesclar 
a arte com a vida, a loucura com a cidadania, a 
diferença com a igualdade.
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Vanessa Xisto2

Introdução

O “Coletivo Carnavalesco Tá pirando, pirado, pirou!” foi criado em 
2005 por profissionais e usuários de diversas instituições e dispositivos da 
rede de saúde mental do Rio de Janeiro, como o Instituto Franco Basaglia 
(IFB), Instituto Municipal Philippe Pinel (IMPP), Instituto de Psiquiatria 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPUB/UFRJ) e diversos Cen-
tros de Atenção Psicossocial, a partir do desejo de profissionais e usuários 
de saúde mental de se integrarem ao carnaval de rua da cidade. Houve a 
construção dessa atividade junto à comunidade, para que fosse possível a 
realização de um de seus objetivos principais: a inclusão social dos usuá-
rios junto à comunidade através do carnaval de rua. Dentro da proposta de 
desinstitucionalização desenvolvida pela Reforma Psiquiátrica Brasileira, 
fortemente inspirada na Psiquiatria Democrática Italiana, essa atividade 
acaba se configurando como importante dispositivo de desestigmatização 
da loucura junto à sociedade. 

A escolha do “Tá pirando...” como campo de pesquisa se justificou na 
medida em que possui como um de seus objetivos específicos a criação de 
um espaço lúdico para usuários e profissionais de saúde mental3. Pressupõe 
não só o engajamento dos usuários, mas também dos técnicos da rede de 
saúde mental na produção do desfile. Esse espaço, que possibilita outros lu-
gares para o profissional de saúde mental (onde psicóloga é também porta-
-bandeira, médico é compositor etc.) é também potencializador de novos 

1 Este texto é uma versão modificada 
da palestra proferida no III Encontro 
de Arte & Saúde Mental, Mesa: Música, 
no Anfiteatro do Campus Dom Bosco 
da UFSJ – São João del Rei, de 2 a 5 
de setembro de 2009. Trata-se de um 
breve panorama sobre a pesquisa de 
mestrado, realizada entre maio de 2008 
e abril de 2009,  junto ao “Coletivo 
Carnavalesco Tá pirando, pirado, 
pirou!”, que resultou na dissertação A 
Desinstitucionalização e as Estratégias 
de Sobrevivência dos Profissionais de 
Saúde Mental nas Instituições: “O Dia 
em que Quem Pirou Foi à Rua Brincar 
com Quem Tá Pirando”.

2 Psicóloga formada pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); 
Mestre em Medicina Social pelo 
Instituto de Medicina Social (IMS) 
da UERJ; Residente em Saúde Mental 
pelo Instituto Philippe Pinel; e Sócia 
Colaboradora do Espaço Artaud.

3 Projeto Técnico do Bloco “Tá pirando, 
pirado, pirou!”. Atividade de integração 
da rede de saúde mental do Rio de 
Janeiro. Carnaval 2006-2007.

“Coletivo Carnavalesco  
Tá pirando, pirado, pirou!”
desinstitucionalização e estratégias de 
sobrevivência dos profissionais de saúde mental  1
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sentidos, significados e valores para o trabalho que está sendo realizado por 
esses profissionais em suas instituições de origem. 

A pesquisa se iniciou a partir de um trabalho de campo realizado 
como bolsista de iniciação científica em 2004 em um serviço de atenção 
diária em Saúde Mental localizado no Engenho de Dentro (RJ). No decor-
rer da pesquisa, percebi que as profissionais que coordenavam a atividade 
consideravam-na como um momento de prazer e tinham a sensação de 
que, naquele momento, “não estavam trabalhando”. O fato de ir ao trabalho 
sabendo que, naquele dia, a atividade seria realizada, tornava todo o dia de 
trabalho menos pesado.

A partir dessa experiência, percebi que existiam também outras ques-
tões sobre as quais não tive, à época, a oportunidade de me debruçar, como 
os valores atribuídos a essas atividades realizadas pelos profissionais dentro 
dos serviços: De que forma elas se tornavam importantes para o profissio-
nal dentro da realidade de trabalho em que estavam inseridos? De que for-
ma os profissionais entendiam o trabalho que exerciam como algo saudável 
ou provocador de sofrimento?

Dessa forma, em uma tentativa de responder a essas questões, esta pes-
quisa buscou como tema a precarização das relações no trabalho e de tra-
balho entre os profissionais de saúde mental, através da análise dos valores, 
sentidos e significados atribuídos ao cotidiano de trabalho em que estão 
inseridos e do mal-estar causado pela contemporaneidade nessas relações. 
Estas, uma vez permeadas pelos valores individualistas do capitalismo, 
acabariam por provocar imenso sofrimento psíquico, fragilização desse 
profissional e, portanto, a necessidade de instituição de outras normas de 
existência diante desses valores.

Minha pesquisa focou como objeto os sentidos e significados atribuí-
dos pelos profissionais participantes ao seu engajamento na organização de 
um bloco de carnaval como uma prática de promoção da saúde, tentando 
apreender como essa atividade exerce um papel normativo dentro de suas 
respectivas dinâmicas institucionais, ressignificando o trabalho diante da 
possibilidade de sofrimento, desorganização e ruptura da subjetividade4.

O objetivo geral foi entender de que forma os profissionais de saúde 
mental transformam a atividade que realizam na instituição em estratégia 
normativa de preservação da saúde e ressignificação do trabalho, frente à 
possibilidade de adoecimento e sofrimento psíquico e à situação de fragili-
dade social em que se encontra sua clientela, através da discussão de ques-

4 Realizei um estudo qualitativo, 
através de revisão bibliográfica e do 

trabalho etnográfico, utilizando a 
técnica de observação participante, 

além de registros das atividades 
através de diário de campo. Realizei 
entrevistas semi-estruturadas com 

cinco profissionais: 1 assistente social, 1 
musicoterapeuta e 3 psicólogos. Sendo 
2 do Instituto Municipal Philippe Pinel 

e 3 do Instituto Franco Basaglia.
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tões da contemporaneidade relativas ao traba-
lho em saúde mental. E os objetivos específicos 
foram: (1) entender de que maneira a formação 
dos profissionais de saúde mental, participantes 
da atividade, influenciou em suas relações com 
os processos de trabalho; (2) entender como se 
caracteriza a atividade “Coletivo Carnavalesco 
Tá pirando, pirado, pirou!”; (3) entender e des-
crever o processo que leva o profissional de saú-
de mental ao adoecimento e/ou ao sofrimento 
psíquico.

Para me orientar, segui as seguintes hipóte-
ses: (1) as práticas artísticas seriam consideradas 
estratégias de preservação da saúde dos profis-
sionais de saúde mental; (2) elas seriam conside-
radas estratégias de ressignificação do trabalho; 
(3) e que, atualmente, não seriam estratégias de 
cuidado exclusivas dos pacientes psiquiátricos; 
(4) hoje teriam se transformado em estratégias 
de cuidado também dos profissionais de saúde 
mental.

 
Alguns caminhos conceituais

Inicialmente, procurei clarificar o conceito 
de saúde a que estava me referindo. Assim, re-
corri a Georges Canguilhem (1990; 2001), atra-
vés do qual foi possível entender saúde como a 
capacidade de adoecer e se recuperar. Ele afirma 
que, ao nos referirmos a uma saúde deficiente, 
falamos de uma restrição da normatividade vital, 
da limitação do poder de tolerância às agressões 
do meio ambiente. Entendo, portanto, o sofri-
mento do profissional de saúde mental a partir 
de manifestações que representem um constran-
gimento das capacidades normativas dos sujeitos 
envolvidos com o cuidado a pacientes psiquiátri-

cos, e a saúde como a capacidade de restaurar a 
normatividade vital, possibilitando, assim, novas 
significações para o trabalho.

Utilizei-me, também, da contribuição de 
Dejours (1992) para o estudo da Psicodinâmica 
do Trabalho. Dejours indica que o desafio real 
para a psicopatologia do trabalho é definir ações 
capazes de modificar o destino do sofrimento, 
favorecendo sua transformação e não sua elimi-
nação. Quando o sofrimento pode ser transfor-
mado em criatividade, ele contribui à identida-
de, aumentando a resistência do sujeito ao risco 
de desestabilização psíquica e somática. Assim, 
o trabalho funciona como um mediador para a 
saúde. Fala-se, então, de sofrimento criativo. 

Busquei, ainda, a contribuição de Yves Clot, 
para que fosse possível um referencial para a ca-
racterização do trabalho no “Tá pirando...”. Yves 
Clot reformula a noção de subjetividade a partir 
do conceito de atividade. O trabalho não consti-
tui uma atividade entre outras tantas, pois exerce 
uma função psicológica específica na vida pesso-
al que deverá ser definida. Isso se justifica pelo 
fato de ser uma atividade dirigida (CLOT, 2007, 
pp. 12-13).

O trabalho é reorganizado por aqueles que o 
realizam e essa organização coletiva carrega pres-
crições indispensáveis à realização do trabalho 
real. Dessa forma, “o trabalho só preenche sua 
função psicológica para o sujeito se lhe permite 
entrar num mundo social cujas regras sejam tais 
que ele possa ater-se a elas. Sem lei comum para 
dar-lhe um corpo vivo, o trabalho deixa cada 
um de nós diante de si mesmo” (CLOT, 2007, p. 
18). Portanto, a função psicológica do trabalho 
só apareceria no momento em que o homem pu-
desse dele destacar-se.

183
Coletivo Carnavalesco  Tá pirando, pirado, pirou

a sabedoria_edicao.indd   183 19/03/12   11:26



Para Meyerson (apud CLOT, 2007, p. 72), o 
lugar da função psicológica do trabalho é a capa-
cidade de prever, estabelecer engajamentos, ser 
útil. Sendo assim, na análise procurou-se explici-
tar os momentos em que os sujeitos fazem trans-
parecer a função psicológica que esse trabalho 
em saúde mental exerce em suas vidas.

Procurei também a contribuição de Lipo-
vetsky, que apresenta a idéia de hiperindividua-
lismo:

O hiperindividualismo coincide não 
apenas com a internalização do mode-
lo de homo oeconomicus que persegue a 
maximização de seus ganhos na maioria 
das esferas da vida (escola, sexualidade, 
procriação, religião, política, sindicalis-
mo), mas também com a desestrutura-
ção de antigas formas de regulação social 
dos comportamentos, junto a uma maré 
montante de patologias, distúrbios e ex-
cessos comportamentais (2004, p. 56).

Essa idéia de indivíduo hipermoderno e essa 
exigência que é feita a ele constantemente re-
cai sobre o trabalho em saúde mental causando 
grande mal-estar. A necessidade de sobrevivência 
diante da precarização do trabalho (salário, infra-
estrutura) se impõe sobre esse cotidiano se tor-
nando um grande possibilitador de sofrimento.

Perguntei-me, então, como seria possível, 
diante desse contexto, oferecer condições aos 
usuários para que eles tivessem tempo de reto-
mar suas vidas? Como o profissional poderia se 
organizar, no sentido de elaborar, junto a esse 
usuário, um projeto terapêutico que comportasse 
uma cultura que exige mais do sujeito do que ele 
pode oferecer? Ou ainda, no caso do profissional, 

o que poderia construir em termos de trabalho? 
Como não ser engolido por essa cultura?

Procurei saber, ainda, em que bases se sus-
tentaria um trabalho que se dá em condições 
de precariedade infraestrutural, financeira e até 
mesmo relacional. O que estaria dentro dessa re-
alidade de trabalho, tornando-o possível, apesar 
de todas as dificuldades? Quais seriam as caracte-
rísticas da Reforma Psiquiátrica e de seus atores, 
como indivíduos e/ou como grupos, que a torna 
possível? Como dar conta do trabalho tendo-se 
a impressão constante de que falta tempo para 
realizá-lo, ao mesmo tempo em que se tem a sen-
sação de estar abrindo mão do investimento na 
própria vida para dar conta deste trabalho? Que 
recursos esses profissionais estariam utilizando 
para tanto?

Madel Luz (2004) discute uma conseqüência 
mais grave para o trabalho quando entendido em 
uma lógica capitalista, que se reflete no interior 
das relações de trabalho, ao criar um “mal-estar 
difuso” entre os trabalhadores, 

(...) na medida em que a interiorização 
cultural dos valores da racionalidade 
econômica se convertem em fator de de-
sagregação de laços tradicionais de soli-
dariedade, e de esgarçamento do tecido 
de sociabilidade, decorrente da partilha 
de uma mesma situação de vida em um 
mesmo espaço social, muitas vezes físico 
(p. 14).

 Nesse sentido, o lugar da saúde estaria na 
busca de símbolos, na ressignificação do homem 
pelo seu trabalho, no resgate de um universo 
simbólico seqüestrado pelo capitalismo. Haveria, 
então, uma demanda pelo cuidado integral que 
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reintegrasse esses “sentidos culturais” perdidos, 
esses “valores milenares”, à lógica de trabalho 
atual. 

Contextualização histórico-
institucional

A Reforma Psiquiátrica representa o sur-
gimento de um novo paradigma de atenção em 
saúde mental, voltado para a formação de redes 
como estratégia de desinstitucionalização.

Amarante (2007), a partir da visão da Re-
forma Psiquiátrica como um processo social 
complexo proposta por Rotelli (Rotelli et al., 
1990), propõe a existência de quatro dimensões: 
teórico-conceitual; técnico-assistencial; jurídico-
-política; e sociocultural. Para o objetivo deste 
trabalho, me concentrei na dimensão sociocul-
tural. Um dos princípios fundamentais dessa di-
mensão é:

(...) o envolvimento da sociedade na dis-
cussão da Reforma Psiquiátrica com o 
objetivo de provocar o imaginário social 
a refletir sobre o tema da loucura, da do-
ença mental, dos hospitais psiquiátricos, 
a partir da própria produção cultural e ar-
tística dos atores sociais envolvidos (usu-
ários, familiares, técnicos, voluntários) 
(AMARANTE, 2007, p. 73). 

A inserção dos profissionais é, num primei-
ro momento, estratégica e se dá pelo entendi-
mento da força política que a organização de um 
programa de TV, de rádio ou uma banda tem, 
por criar visibilidade e instigar o debate sobre a 
loucura na sociedade. Mas, atualmente, a inser-
ção desses profissionais nessas atividades se jus-

tificaria somente por esses motivos? Procuramos 
demonstrar que existem hoje outros motivos que 
também levam os técnicos a se engajarem e per-
maneceram nessas atividades.

Faço referência também à obra de Nise da 
Silveira, responsável pela criação da Seção de Te-
rapêutica Ocupacional, que originou o Museu de 
Imagens do Inconsciente, e pela criação da Casa 
das Palmeiras. Foi a primeira médica a entender 
de forma científica a importância das atividades 
artísticas como canal expressivo e de acesso ao 
mundo do psicótico, promovendo a criatividade 
através do afeto e da emoção de lidar com aquilo 
que está sendo produzido. Arriscamos dizer que 
seu trabalho seria precursor do novo tipo de as-
sistência que surgiria posteriormente, centrado 
no CAPS, organizado, entre outros recursos, em 
oficinas terapêuticas.

“Eu quero é botar...  
meu bloco na rua!...”

Formação 

A formação desses profissionais é marcada, 
desde muito cedo, pelos estágios realizados em 
saúde mental (todos os profissionais trabalham 
nessa área desde a faculdade), que provocam, 
nesses trabalhadores, a crítica e o desejo de bus-
car espaços para os questionamentos e proble-
matizações, a partir do momento em que perce-
bem a formação como sendo insuficiente. A con-
clusão que os profissionais de psicologia chegam 
é que os estágios e cursos realizados na área os 
preparam: “(...) aprendi fazendo estágio, a verda-
de é essa. Na saúde mental se aprende fazendo e 
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estando junto de alguém que possa te fazer pen-
sar sobre a prática” (Técnico III).

A relação dos profissionais  
com o carnaval

Os profissionais envolvidos com o “Tá pi-
rando...” relatam possuir uma relação “intensa” e 
“apaixonante” com o carnaval. Essa relação parte 
do engajamento pessoal de cada um:

Com relação ao carnaval de rua, eu par-
ticipo quase desde a fundação desse blo-
co que é o Céu na Terra, que foi um dos 
pioneiros também dessa coisa de fazer 
carnaval de rua, (...) então tem esse enga-
jamento... eu participava desse outro gru-
po de percussão que é o Bangalafumenga, 
durante um tempo, e atualmente toco no 
Céu na Terra (Técnico I).

A intensidade dessa relação com o carnaval 
aparece, até mesmo, quando um profissional se 
refere a certa tristeza sentida por ele em relação 
a essa festa.

Eu acho o carnaval particularmente uma 
festa triste. Eu acho que o carnaval é uma 
festa em que o mote é a alegria, mas uma 
alegria porque as pessoas precisam muito 
dessa alegria, elas precisam muito ter a 
possibilidade de viver outros papéis, ou-
tros lugares, lugares mais abertos, mais 
sem limites né... então eu entro em conta-
to também com essa base triste do carna-
val... (Técnico IV).

Ao mesmo tempo, essa tristeza relativa ao 
carnaval não deixaria de estar acompanhada 

de uma tentativa de recuperar a alegria, através 
da participação no “Tá pirando...”: “(...) e aos 
pouquinhos eu fui sendo capaz de entrar nessa 
alegria... como se fosse um bonde mesmo que 
passou várias vezes na minha vida, até que um 
dia o carnaval passou e eu consegui entrar nessa 
alegria (...)” (Técnico IV).

Cuidados dos profissionais  
com a saúde

Os profissionais de saúde estudados pos-
suem como característica principal saber clara-
mente aquilo que, em seu cotidiano de trabalho, 
produz estresse e outros tipos de mal-estares. E 
também sabem, cada um a sua maneira, a me-
lhor forma de combatê-los. O que levaria os es-
paços de lazer a possuírem muito valor. Apesar 
disso, o que predomina é a impressão de que 
essas iniciativas em busca de cuidados não esta-
riam sendo suficientes para esses trabalhadores, 
o que poderia causar prejuízos ao atendimento 
oferecido ao usuário.

(...) agora nas férias eu falei assim... agora 
eu tenho que mudar meus hábitos... (...) 
tô pretendendo ir ao Pinel de bicicleta... 
eu acho que já é um cuidado... (...) e mui-
tas vezes assim eu me vi no limite por 
uma falta desse cuidado... (...) quem cuida 
do cuidador né... a gente tá ali cuidando e 
acaba que a gente não vê essa preocupa-
ção... você tem que estar ali... não importa 
(Técnico V).

Os ambientes de trabalho de ambas as ins-
tituições estudadas possuem em comum certa 
precariedade. Entretanto, divergem em outro 
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aspecto. Enquanto no IMPP essa precariedade é 
vivida como insuportável e as dificuldades infra-
-estruturais se apresentam o tempo todo como 
empecilhos a realização do trabalho, no IFB, ape-
sar da precariedade, existe um ambiente aberto e 
propício à realização de projetos. 

Dessa forma, seja pela necessidade de criar 
estratégias para contornar situações difíceis de 
trabalho, seja pelo ambiente aberto e criativo, 
configura-se um terreno fértil para a aproxima-
ção desses profissionais junto ao “Tá pirando...”.

O que é o “Tá pirando...” para  
os profissionais?

O “Tá pirando...” pra mim é a possibilida-
de da gente conseguir uma coisa que eu 
acho complexa, sofisticada eu acho, que é 
conseguir ampliar essa noção do terapêu-
tico né... porque o terapêutico também 
pode se imbuir dessa noção de cultura né, 
dessa noção do outro, da noção da pró-
pria cidade, sabe... então, ao mesmo tem-
po, o “Tá pirando...” não pode ser uma 
renúncia da clínica, do cuidado, isso eu 
realmente acho que não pode acontecer 
mesmo, pra mim seria um problema se 
fosse dessa forma... virar apenas um even-
to cultural da cidade... não pode ser isso... 
ele tem que estar de fato vinculado a um 
cuidado com as pessoas, com aquelas pes-
soas que estão ali, com os pacientes, mi-
limetricamente entendeu? (Técnico IV).

A partir do que foi colocado, fica clara a 
proposta que o bloco apresenta: a possibilidade 
de que a cultura na saúde mental se proponha 
não só a debater a exclusão, mas a criar, para o 

usuário, espaços verdadeiramente inseridos na 
cidade, fazendo um alerta constante para que o 
cuidado, a clínica, nunca seja perdido de vista. 
Seria a expressão mais verdadeira da quebra da 
dicotomia entre o social e a clínica.

Assim, seria possível pensar a clínica a par-
tir do conceito de desconstrução, que deixaria de 
ser o de “isolamento terapêutico” ou “tratamen-
to moral”, propostas por Philippe Pinel, William 
Tuke ou Vincenzo Chiarugi, para referir-se à 
criação de possibilidades e subjetividades – de 
tornar-se sujeito, não mais objeto de saber. Dessa 
forma, a desinstitucionalização:

(...) torna-se um processo complexo de re-
colocar o problema, de reconstruir saberes 
e práticas, de estabelecer novas relações. 
Por isso, a desinstitucionalização torna-se, 
acima de tudo, um processo ético-estético, 
de reconhecimento de novas situações que 
produzem novos sujeitos, novos sujeitos 
de direito e novos direitos para os sujeitos 
(AMARANTE, 2003, p. 50).

De acordo com Amarante (2003), apesar de 
valorizarem a experiência basagliana, alguns au-
tores e técnicos consideram que há um descuido 
da clínica. Entretanto, Basaglia se preocupava 
essencialmente com os sujeitos e não com suas 
doenças, o que seria uma preocupação rigoro-
samente clínica; mas trata-se de outra forma de 
fazer e pensar a clínica, como acreditamos que 
ocorre no “Tá pirando...” através do carnaval. Um 
espaço em que é possível estimular as diferentes 
potencialidades dos usuários, no qual se procu-
ra valorizar os talentos que surgem, promoven-
do ainda mais a desestigmatização e a quebra da 
identidade de “doente mental”.
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A clínica possui uma dimensão originária, que é valorizar a relação do 
observador com o objeto natural denominado doença. O objetivo é perce-
ber os sintomas, apreender a natureza deformada que é a doença (AMA-
RANTE, 2003). Assim, se na Reforma Psiquiátrica a doença é questionada 
e posta “entre parênteses”, a clínica também deverá ser desconstruída, ter a 
sua estrutura transformada. A relação a ser estabelecida é com o sujeito e 
não com a doença. Dessa forma:

(...) a reconstrução do conceito e da prática clínica tem sido um aspec-
to fundamental da Reforma Psiquiátrica, para que a relação técnica-
-instituição-sujeito não seja a reprodução daquela clínica da medicina 
naturalista. É preciso reinventar a clínica como construção de possi-
bilidades, como construção de subjetividades, como possibilidade de 
ocupar-se de sujeitos com sofrimento, e de, efetivamente, responsabi-
lizar-se para com o sofrimento humano com outros paradigmas cen-
trados no cuidado – como proposto por Dell’Acqua – e na cidadania 
enquanto princípio ético (AMARANTE, 2003, pp. 59-60).

Outra característica fundamental observada na prática do “Tá piran-
do...” está diretamente ligada a um aspecto do carnaval, que possibilita as 
trocas de papéis entre os sujeitos, as quebras das hierarquias e de determi-
nadas identidades. Na visão dos profissionais, esse aspecto é altamente po-
tente para a promoção do debate sobre a exclusão da loucura na sociedade. 

Eu vivo esse negócio, eu respiro esse negócio então pra mim é até di-
fícil de explicar o que é apaixonante... eu acho que o mais conquista-
dor desse carnaval específico... é essa perda dessa identidade que nos 
é dada de profissional, usuário, familiar... todo mundo é folião. Todo 
mundo tá fazendo parte naquele momento da construção, tá vivendo 
o bloco, tá vivendo o carnaval, tá se curtindo, curtindo aquele espaço, 
aquela harmonia, e tá sambando na avenida... né... o Luís de mestre 
sala... a Mariana5 ali de porta-bandeira... e o pessoal ali... e você não 
sabe mais quem é quem... (Técnico II).

A partir disso, percebi um dos mecanismos básicos apontados por 
DaMatta (1978) como mais característico ao carnaval: a inversão. Na in-
versão, reúnem-se categorias e papéis sociais que, no dia-a-dia, estão 
segregados de maneira rígida. São criadas condições para a troca en-
tre elementos e domínios localizados em posições descontínuas. Assim, 

5 Os nomes foram trocados 
para preservar a identidade dos 

participantes.
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seria possível que, no carnaval, as classes so-
ciais se relacionassem “de cabeça para baixo”.  
Os elementos mediadores são a dança, o canto, a 
alegria, as fantasias, resumindo, a capacidade de 
brincar o carnaval.

Ao fundamentar o trabalho do “Tá piran-
do...” a partir das idéias discutidas anteriormen-
te, é possível, para o profissional, a construção 
dos sentidos que busquei investigar com essa 
pesquisa.

Por exemplo, as possibilidades que o “Tá 
pirando...” proporciona aos profissionais, en-
quanto dispositivo, diz respeito unicamente à 
possibilidade de se estabelecer uma relação não 
hierarquizada com o usuário. Dessa forma, ocor-
re a quebra das identidades estigmatizantes e são 
criadas, no dia-a-dia, práticas que tenham signi-
ficados marcantes para a vida do outro.

Outro valor que surge em relação à partici-
pação no bloco, é a alegria genuína de estar cons-
truindo junto com esse outro o carnaval do “Tá 
pirando...”. O prazer é trazido pelos profissionais 
e, de maneira geral, é altamente carregado de sen-
tido, apontando para a necessidade de preservar 
a própria saúde. Assim, seria possível, a partir do 
carnaval, que o profissional fizesse o seu trabalho, 
cuidando do usuário e, ao mesmo tempo, cuidan-
do de si. Esse prazer torna evidente o potencial 
criativo das atividades como possibilidade de 
transformação da realidade de trabalho por parte 
desses profissionais.

O engajamento no bloco significa, também, 
manter-se trabalhando no campo da saúde men-
tal, apesar da pouca infraestrutura para lidar 
com situações de sofrimento extremo e dos bai-
xos salários. O que mantém esse profissional atu-
ando na saúde mental não é o retorno financeiro, 

é o entendimento de que essa atuação possui um 
valor especial.

Desde a sua criação até hoje, o “Tá pirando...” 
cresceu muito. Seus desfiles demandam, atualmen-
te, uma mão-de-obra e uma disponibilidade finan-
ceiras muito grandes. Esse aumento da dimensão 
do bloco leva à discussão sobre a necessidade de 
se viabilizar formas de financiamento para o blo-
co, o que leva à busca pelos editais e à elaboração 
dos projetos. Esse aumento de tarefas se impõe aos 
profissionais como extremamente cansativo e a 
redação dos projetos acaba se demonstrando tam-
bém significativamente onerosa. O profissional 
questiona: A dedicação maior não estaria sendo 
excessiva e, conseqüentemente, estaria causando 
algum prejuízo para si, inclusive financeiramente?

A elaboração dos projetos para a inscrição 
nos editais de patrocínio surge como uma solu-
ção para dar conta de diversas dificuldades infra-
estruturais que estavam se impondo ao grupo, a 
partir da expansão dessas atividades. Entretanto, 
outra questão, que diz respeito à forma, estaria 
surgindo: Como se daria a organização do traba-
lho a partir desses projetos? Que ‘institucionali-
dade’ estaria surgindo no “Tá pirando...”? Pensar 
sobre a forma como eles estavam se organizando 
leva a uma reflexão sobre como essas relações de 
trabalho estavam se dando no interior do grupo 
e, até que ponto, elas seriam causadoras de sofri-
mento. Dessa forma, o “Tá pirando...” não estaria 
a salvo do sofrimento no trabalho, apenas por ser 
uma atividade lúdica, relacionada ao carnaval.

Eu acho que são atividades que buscam 
prazer, mas que de uma forma surpre-
endente elas não alijam o sofrimento, ou 
não estão alijadas de sofrimento... então 
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requer pensar onde está o sofrimento? 
O que produz realmente o sofrimento? 
Porque a gente vai pra uma coisa super-
bacana... carnaval de rua, alegria... e... 
um monte de dificuldades relacionais do 
grupo... eu tô me incluindo nisso... faço 
parte disso... dificuldades relacionais... Eu 
tenho pensado sobre isso seriamente... 
porque não dá pra ser assim (Técnico IV).

Considerações finais

A ressignificação do trabalho ocorre através 
das atividades de organização do “Tá pirando...”, 
mas as dificuldades de relacionamento e o sofri-
mento ainda assim fazem parte desse processo.

O profissional participante do “Tá piran-
do...” possui como característica estar repensan-
do a sua prática desde a formação. Buscando e 
criando espaços de discussão para problematizar 
as vivências em saúde mental. 

São experiências trazidas por cada um, a par-
tir de visões particulares e transformadoras que se 
unem, de alguma forma encontrando ressonância 
no outro colega e que são trazidas para o trabalho. 
Uma vez agregadas a esse trabalho, essas experi-
ências possibilitam transformar a vida de outras 
pessoas, ao se oferecer um tipo de cuidado em que 
possa prevalecer uma clínica que potencialize o ou-
tro, onde se é possível, ao mesmo tempo, ser ator 
social e operar uma clínica que esteja em constante 
processo de (des)construção.

São profissionais que, a partir da união entre 
clínica e aspectos sociais da Reforma Psiquiátri-
ca, conseguem recriar e reinventar novos modos 
de cuidado consigo, entre si e com o outro. E, a 
partir disso, criar pistas para a análise do próprio 

processo de trabalho. Como afirma Merhy, a par-
tir de seu trabalho com um coletivo de trabalha-
dores de um CAPS:

Tomando a alegria como indicador da 
luta contra a tristeza e o sofrimento, a 
que são submetidos todos os coletivos de 
trabalhadores da saúde, podemos utilizá-
-lo também como analisadora das suas 
práticas. Não que, com isso, imagino que 
o coletivo seria um bando de “penélopes 
saltitantes”, mas que penso o quanto na 
dobra tristeza/alegria deste coletivo, no 
seu fazer cotidiano, pode estar algumas 
chaves auto-analíticas para remetê-lo a 
uma discussão de seus processos de tra-
balho e implicações (2004, p. 10).

A coletividade não é só um nome; represen-
ta, para os profissionais, o estabelecimento de 
outro processo de trabalho, que seja diferencia-
do e inclusivo – tanto para outros profissionais 
que queiram se juntar quanto para os usuários. 
É a possibilidade de estabelecer outras relações 
de trabalho na instituição em que se encontram, 
onde predominariam relações hierarquizadas e 
de poder entre técnicos e usuários, mas também 
apenas entre técnicos. 

O que percebi durante a pesquisa, é que 
existem outros sentidos que também ligam esse 
profissional ao bloco. Sentidos que foram sendo 
construídos ao longo dos anos de participação, 
e é a partir desse movimento contínuo de se de-
bruçar sobre o seu trabalho que surgem os signi-
ficados dessa atividade no contexto de vida dos 
sujeitos, tornando evidente a função psicológica 
desse trabalho.

Assim, espero ter contribuído com a discus-
são acerca de uma dimensão do cuidado em saú-
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de que, muitas vezes, fica em segundo plano: a dos próprios profissionais de 
saúde mental e criar condições para que surjam, cada vez mais, estratégias 
de resistência/sobrevivência que possibilitem a esses profissionais um cuida-
do ético com sua saúde e a da população.
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Vandré Vidal2

A interface entre música e saúde mental parece, ao longo dos séculos, 
renovar-se. Já na antiga Grécia utilizava-se a música em centros de trata-
mento e cultura, como, por exemplo, o importante centro da cidade de Epi-
daurus. Hipócrates e Aristóteles acreditavam que a música harmonizava e 
tinha efeito catártico no organismo, protegendo assim a mente do homem, 
de um animal fantástico, a quimera. Essa idéia ainda perdura até os nossos 
dias, mudando-se a forma de utilização. 

O IPUB3 sempre mostrou uma “vocação” na utilização da música, al-
bergando, em 1968, o embrião da Associação de Musicoterapia do Rio de Ja-
neiro com a participação de pessoas importantes da saúde mental na época. 

O Projeto “Cancioneiros do IPUB” trouxe, em 1996, como pioneiris-
mo a formação de grupos de compositores que se reúnem para divulgar, 
aprimorar e criar possibilidades no campo musical, melhorando com mú-
sica e tratamento a expressão e vivência desse indivíduo adoecido.

Com enfoque no tratamento, este Projeto gerou um movimento mu-
sical importante e expressivo no campo da saúde mental e incentivou a 
criação de vários grupos musicais similares, tais como: “Mágicos do Som” 
(Volta Redonda/RJ – 1997), “Violeiros do Pinel” (pouco tempo de existên-
cia – 1997), “Harmonia Enlouquece” (Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro 
– 2001), “Os Impacientes” (CAPS Casaviva – Juiz de Fora/MG – 1999), 
“Sistema Nervoso Alterado” (Espaço Aberto ao Tempo – Instituto Munici-
pal Nise da Silveira – Rio de Janeiro – 2006) etc. 

Cancioneiros e musicoterapia

Aliada a esse caráter cultural, a base terapêutica dá sustentação à exis-
tência e continuação da proposta. Desde sua criação, o Projeto vem se es-
truturando técnica e materialmente para melhor atender aos pacientes e 
promover a integração destes com o meio (hospital, família e sociedade). 

1 O grupo Cancioneiros do IPUB se 
apresentou no IV Encontro de Arte & 

Saúde Mental: o paradigma estético na 
clínica de Nise da Silveira, no Teatro 

Noel Rosa do Centro Cultural da UERJ 
– Rio de Janeiro, 23 e 24 de setembro 

de 2010.

2 Musicoterapeuta; Educador Musical; 
e Especialista em Saúde Mental.

3 Instituto de Psiquiatria da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ).

Cancioneiros do IPUB  1
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A abordagem terapêutica do Projeto buscava uma compreensão do fazer 
musical na vida de cada um e suas interações com o meio. Sobre essa ação 
de “fazer música” Moura Costa comenta que:

Apesar de não haver uma intenção explícita de comunicar-se com o 
outro através dos sons produzidos, estes atingem o sentido da audi-
ção, tanto daquele, quanto dos que o cercam. Ao escutar e ser escu-
tado tem início uma forma rudimentar de percepção do “outro”, de 
algo ou alguém pertencente ao espaço exterior, seja este “outro” o 
instrumento musical ou uma pessoa (1989, p. 80).

Essa comunicação é fundamental para a criação de um vínculo. Ao 
ouvir Beth Sena, que gritava “os verdadeiros marginais é o otário que diz...”, 
em minha interação propus uma continuação de sua música, algo que a 
colocasse no centro do episódio que a mesma relatava. Ela, então, comenta: 
“... o doutor disse que eu estava acelerada. O que é acelerada?” e canta “... é 
aquele que diz fantasiado em nome da lei...”. O professor João Ferreira da 
Silva Filho comenta o seguinte: “Nunca antes de fins do século XVII, a me-
dicina procurava saber o que dizia o louco, apesar de ser o que o louco dizia 
o que o distinguia dos demais” (1987, p. 79).

O dizer do “louco” quando acompanhado de uma melodia tinha, para 
mim, um significado maior e, baseado em minha formação e sensibilidade, 
apliquei o que Moura Costa coloca como um dos pilares da abordagem não 
verbal em musicoterapia: “A Musicoterapia procura ir ao encontro do sujeito 
no nível em que o mesmo se situa, aceitando sua expressão sonoro-musical, 
por mais primária e destituída de criatividade que seja” (1989, p. 79).

Esse tipo de abordagem e interação foi desenvolvido também com os 
outros componentes do grupo. O valor que era dado a essas criações, por 
seus compositores, era muito grande e tivemos o cuidado de respeitar a 
produção original, mas propondo um suporte musical que valorizasse as 
músicas. As alterações e arranjos eram realizados em concordância com 
os autores e compartilhados com o restante do grupo. Esse cuidado era ex-
tremamente importante, pois o medo de ter sua obra deturpada ou mesmo 
roubada é grande.

Criamos uma estrutura de acolhimento, onde repetidas experiências 
de fracasso possam ser ressignificadas em conquistas das mais simples a re-
alizações mais complexas. O suporte musical e terapêutico do Projeto tem 
procurado atender a essas expectativas.
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Cancioneiros “Botando Prá fora”

Através do fazer musical, procuramos mudar a imagem da “loucura”, 
atribuindo aos próprios pacientes o papel de interlocutores das suas vonta-
des, transformando, com suas músicas, conflitos individuais em problemas 
relativos às esferas sociais mais amplas ou mesmo a toda sociedade.

É preciso mudar o padrão cultural o que não significa negar as dife-
renças, mas respeitá-las e garantir a heterogeneidade e a cidadania 
na sociedade. Precisa ficar claro que não é proteção dos excluídos 
que propomos, mas relações de troca que respeitem as diferenças, 
possibilitando a transformação legítima das relações (BRASIL, 1993).

Já em nossa primeira apresentação, no dia 18 de maio de 1996, em um 
importante evento da Saúde Mental, percebemos o impacto da proposta 
tanto para os pacientes compositores como para a platéia.  E, por conta do 
sucesso inicial, tivemos o privilégio de uma trajetória de 15 anos entre 1996 
e 2011, com crises, conquistas, ganhos e perdas, produção de CDs, artigos, 
estudos, entrevistas (jornais e TVs). Seus resultados transcendem as esferas 
hospitalares movendo-se para a educação, a cultura e o “show bussines”, 
guardando as nossas proporções. 

Cabe ressaltar as participações nos seguintes eventos, ocorridos nos 
dois últimos anos:

- “Loucos por Música”: Canecão (2008/2009), Teatro Castro Alves  – 
Salvador – BA (2008);

 - Eventos da “Luta Antimanicomial” (último em 2010);
 - Novela “Caminho das Índias” (2009);
 - Seminários de Arte e Cultura (2010), promovidos pelo Fórum de Ci-

ência e Cultura da UFRJ e Espaço Artaud (dois eventos distintos com 
a temática parecida);

 - Semana de Ciência e Tecnologia (outubro de 2010), no Inmetro.

É importante salientar que, antes dos “Cancioneiros”, não havia a idéia 
de show ou grupo de compositores pacientes, mesmo tendo vários artistas 
isolados que, em alguns momentos, se reuniam para tocar. Parece-nos que 
a importância dada a essas atividades musicais não era menor, mas, sim, 
que havia dificuldade em fazê-las e de se encontrar tais registros. Hoje a 
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idéia da necessidade de se montar uma estrutura de palco e som para re-
ceber as bandas é pensada e contamos com as facilidades das novas mídias 
que fazem, até mesmo instantaneamente, a divulgação na grande rede. 

A história de uma vida

“Quando amanhece o dia / penso numa solução / vem aquela melo-
dia / prá espantar a solidão.”

“Canção Tema do Grupo” 
Songbook e Cd: Canc. do IPUB-1998

Esse trecho da canção tema do Grupo foi criado por Jofa (1958-2009) 
e reflete a importância e o seu processo de crescimento dentro da proposta 
de trabalho em grupo. Compôs, entre outras músicas, o tema do “Coletivo 
Carnavalesco Tá Pirando, Pirado, Pirou!” em 2005. Dra. Nise da Silveira 
aponta: “Todo mundo deveria inventar alguma coisa, pois acho que a in-
venção, a criatividade, reúne em si várias funções psicológicas importantes 
para reestruturação da psique” (1991, p. 35). Jofa estava trabalhando com o 
Grupo uma nova canção, cuja letra dizia: “vamos pensar no hoje / esquecer 
o ontem / trabalhar o depois”.

Seu envolvimento com o Grupo era tão grande que, em sua última 
entrevista (site da Webtv da UFRJ), comenta que os “Cancioneiros” era sua 
vida. Reconhecendo esse laço afetivo, sua família a enterrou com uma das 
roupas que a mesma usou no show do Projeto “Loucos Por Música”, na 
concha acústica de Salvador em 2008.

Em suas crises, tinha como queixa principal, “o olho vira, ouço muitas 
vozes”. Tal queixa a levou a repetidas internações. O início de sua doença foi 
aos 18 anos, quando não se alimentava, e se auto-agredia.

Sua primeira internação foi no Hospital Psiquiátrico Pedro de Alcân-
tara, onde passou um mês. Nessa época, deixou de trabalhar, ficando a 
maior parte do tempo em casa. Teve uma seqüência de dez internações pelo 
mesmo motivo. No IPUB teve três internações, seguindo com tratamento 
ambulatorial por oito anos, sendo, posteriormente, encaminhada a fazer 
tratamento no Hospital-Dia (atual CAD). 

Gostava de música e participou, em 1995, do grupo de musicoterapia 
e, em 1996, do Projeto “Cancioneiros do IPUB”4. No início de sua partici-
pação na musicoterapia ela trazia muitas canções de Roberto Carlos e ou-
tras que faziam sucesso naquele momento, como pagode e balada român-

4 Ambos coordenados  
por Vandré Vidal.
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tica (“Marrom Bombom” e “Olhos Coloridos”), 
músicas que fazem referência ao negro:

“Nossa cor marrom 
Marrom Bombom...”

Os Morenos

“Você ri da minha roupa
Você ri do meu cabelo
(...)
Tem cabelo duro 
Sarará crioulo...”

Sandra de Sá, composição de Macau

A partir das atividades, ela foi criando vínculos 
e os conteúdos das canções foram se aproximando 
de sua demanda pessoal. Chegou a comentar que 
o motivo desencadeante de sua primeira crise foi o 
rompimento de uma relação amorosa: “... o meu na-
morado disse que queria falar comigo, pensei que ele 
ia me pedir em casamento, mas ele terminou comi-
go...”. A música que coloca como marcante em sua 
vida e que define esse momento chama-se “Lem-
branças” e tem a seguinte letra:

“Já faz tanto tempo
Que eu deixei
(...)
Meus sonhos
Jogados
Pelo chão
(...)
Eu já nem me lembro
Quanto tempo faz
Mas eu não me esqueço
Que te amei demais”

Cátia, composição de Roberto Carlos 
e Erasmo Carlos

A sua primeira composição, Baby, refere-se, 
também, a esse momento. Porém, ela só me rela-
tou esse fato após o surgimento da atividade dos 
“Cancioneiros do IPUB”, quando fez o seguinte 
comentário:

(...) eu fiz em 1982 debaixo do chuveiro, de ma-
drugada, em casa, no dia em que o meu namo-
rado disse que queria falar comigo, pensei que 
ele ia me pedir em casamento, mas ele terminou 
comigo... eu vivia muito internada... Baby deve 
ser um filho que eu queria ter... so help deve ser 
um pedido de socorro.

O nome que ela escolheu para a composi-
ção confunde-se com a canção Baby, de Caetano 
Veloso, que diz: “Você precisa saber da piscina... 
ouvir aquela canção do Roberto... Baby... I love 
you...”. E, coincidentemente, começa com a mes-
ma frase em inglês (I love you). No entanto, pode 
ser identificada com o seu desejo de casar, ter fi-
lhos e constituir uma família: “... Baby deve ser 
um filho que eu queria ter...”. Na mesma canção 
pede socorro: “... so help deve ser um pedido de 
socorro”; coloca algumas palavras em francês: 
“Merci bro Cru” (respeitando sua fonética), sabe 
que é um pedido de desculpas, o que nos remete 
à sua fala: “... tenho vergonha de fazer essas coisas 
que não são normais”. Em outra composição de 
sua autoria com o sugestivo nome de “Olha como 
o dia está lindo”, feita após a existência do Grupo, 
traz a mesma questão, parecendo-me mais ame-
nizada da culpa: “... se eu falhei não foi por mau...” 
(Olha como o dia está lindo, 1998 Songbook e Cd 
Cancioneiros do IPUB).

Fayga Ostrower comenta: “o quanto existe 
de elaboração visível na obra do artista, nos indi-
ca exatamente a medida de controle que o artista 
ainda pôde exercer sobre o conflito” (1987, p. 29). 
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Outra questão presente era a sua dificuldade de ouvir os outros e es-
perar sua vez para falar. Tinha consciência desse fato. No entanto, não con-
seguia se dominar. Nos períodos de crise, quando essa questão ficava mais 
evidente, eu utilizava, como estratégia de aproximação na Oficina, pedir-
-lhe que cantasse sua canção Baby. Com isso, sua agitação diminuía, pois 
relacionava seu estado à situação conflitante, melhorando sua comunicação 
comigo e com os outros terapeutas. Essa abertura de canal comunicativo a 
partir de uma técnica não verbal (a canção) é sustentada pelas observações 
teórico/práticas de Moura Costa (1989), para o processo musicoterápico o 
trinômio: ação/relação/comunicação. 

Em um de seus “períodos de agitação de timbre paranóico” apontado 
em seu prontuário, posso citar um fato ocorrido durante uma sessão de 
musicoterapia, quando outro paciente cantou uma canção do grupo de 
rock Ultraje a Rigor: “... Filho da puta é tudo filho da puta...”. Jofa levantou-
-se enfurecida e disse: “Eu não sou filha da puta”. Logo a seguir, ao anali-
sarmos sua reação, ela comentou que seu pai gritava com ela dessa forma. 
Então, mostrei-lhe que a canção não se referia à ela, tentando restaurar 
simbolicamente sua vivência conflitante com o pai. Falou do pai de forma 
antagônica, num misto de amor e ódio.

Outra questão apresentada por ela, sua compulsão à comida, transfor-
mou-se em canção, denominada “Mel de café” e tem a seguinte letra:

“Estava faminta, pedi um misto com café
Alfredo me trouxe, um mel de café
Minha mãe só gosta, de mel de café
Mel, mel, mel
E eu Jofá gosto, de café sem mel
Eu tenho o meu sem açúcar
Que é pra não engordar
Adoçante faz emagrecer, quem disse?
Açúcar e o mel faz engordar
Acredito no que ouço falar
Pare de comer açúcar, vai ser bom pra você!
Será que vai?”

Mel de Café / Jofa 197
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Fayga Ostrower aponta novamente que: “a 
tensão e o conflito quando administrados se tor-
nam fenômenos impulsionadores do ato de criar, 
e seria talvez a forma de alimentar o processo 
criador” (1987, p. 29).

O Projeto e a Banda “Cancioneiros do IPUB” 
permanecem no cenário da saúde mental e cada 
vez mais expandem seu “território existencial” 
(GUATTARI, 1992). 

Comemorar 15 anos de existência já é uma 
grande vitória, mas sabemos que temos, tam-
bém, parafraseando Caetano Veloso, que “matar 
um leão por dia”. Para aqueles que estão no Gru-
po ou já passaram por ele tem sido um grande 
diferencial em suas existências e fica como marca 
para a posteridade, que era a idéia inicial, mon-
tar e registrar as canções daqueles que passaram 
pelo IPUB.

No nosso livro “Songbook e CD: Cancionei-
ros do IPUB”, um dos incentivadores deixou a 
seguinte mensagem:

No IPUB pratica-se uma Psiquiatria que 
já não determina lugares para os lou-
cos, que busca parcerias, as mais diver-
sas, para melhor cuidar. Assim, temos 
ampliado nosso repertório, nosso vo-
cabulário, para educar nossos ouvidos 
a escutar a música nas falas de nossos 
pacientes. É isso que os nossos Can-
cioneiros têm agora para apresentar... 
Prof. João Ferreira da Silva Filho
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Lula Wanderley2

Se, diante de um espelho mágico, o homem pudesse apagar da face 
aquilo que não fossem características genuínas de sua raça, ficaria com o 
rosto vazio. As muitas etnias, que hoje compõem seu rosto, não o fragmen-
ta: trazem uma multiplicidade de interações com a diferença. Descobriria, 
também, diante desse espelho, que em seu rosto a sanidade e a loucura não 
são opostos simétricos, quando muito formam polígonos de traços diver-
sos. Se, como diz Caetano Veloso, de perto ninguém é normal, por outro 
lado, de perto ninguém é totalmente/todo instante louco. Esse espelho que 
apaga as diferenças e cria territórios livres para acolher os corpos, afetos e 
linguagens é a Cultura.

Por isso, o tema da diversidade cultural passou a ser, na contem-
poraneidade, uma questão ideológica primordial, pois abrange ques-
tões políticas, éticas e econômicas. A cultura passou a ser eficaz ferra-
menta de dominação entre os povos, ao mesmo tempo em que, diante 
da instabilidade do mundo, buscamos, agressivamente, nos fechar em  
grupos étnico-culturais. Os indivíduos com grave sofrimento psíquico, pela 
radicalidade de sua “diferença” e fragilidade em sua adaptação ao mundo, 
passaram a ser ponto sensível dessa questão. A busca da identidade através 
de novos códigos de comunicação está no centro do sofrimento psicótico 
tanto quanto pertence a uma questão central na pós-modernidade. Essa 
não é uma busca para demarcar quem pertence a um grupo hegemônico, 
mas para afirmar os direitos à diversidade ante a violenta homogeneização 
midiática. Ser diferente passou a ser uma necessidade.

Por outro lado, numa sociedade desigual, competitiva e com mu-
danças repentinas na relação individualidade X coletividade, o con-
ceito de saúde mental vem passando por transformações paradig-
máticas. Diz respeito, hoje, à busca de qualidade de vida e pertenci-

1 O Grupo de Ações Poéticas Sistema 
Nervoso Alterado se apresentou nos 3 
primeiros Encontros de Arte & Saúde 
Mental, realizados, respectivamente, no 
Teatro Noel Rosa do Centro Cultural 
da UERJ – Rio de Janeiro, 21 e 22 
de setembro de 2006; na Fundação 
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) – Rio de 
Janeiro, 22 e 23 de outubro de 2008; 
e no Anfiteatro do Campus Dom 
Bosco da UFSJ – São João del Rei, de 
2 a 5 de setembro de 2009, onde se 
apresentou no Teatro Municipal, com 
a Operacordel - Corações em Desatino. 
Lula Wanderley proferiu palestra no 
I Encontro de Arte & Saúde Mental, 
Mesa: Artes Plásticas.

2 Formado em medicina pela 
Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE); Coordenador do Espaço 
Aberto ao Tempo; e Artista Plástico.

Grupo de Ações Poéticas 
Sistema Nervoso Alterado  1
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mento social e está em sintonia com as iniciativas de inclusão social e  
diversidade cultural que se tem fortalecido em grande parte da sociedade 
brasileira.

Foi pensando, assim, que em 2000 criamos, no Espaço Aberto ao 
Tempo (EAT), o Grupo de Ações Poéticas Sistema Nervoso Alterado. Um 
grupo de espetáculo constituído por pacientes, técnicos da área de saúde 
e membros da comunidade onde se localiza o Espaço Aberto ao Tempo. 
Criado em 1988, o Espaço Aberto ao Tempo é uma das primeiras experi-
ências brasileira de psiquiatria contemporânea e tem como uma das suas 
principais ferramentas de trabalho a criatividade no seu amplo sentido. O 
Grupo de Ações Poéticas tem diálogo direto e permanente com a produção 
dos núcleos (oficinas) de criação/exercícios de múltiplas linguagens exis-
tentes regularmente no EAT.

Intitulando-se grupo musical, o Grupo de Ações Poéticas Sistema Ner-
voso Alterado incorpora em seus espetáculos as linguagens da música/per-
formance/dança/audiovisual e tem como principal objetivo reativar uma 
cultura da não exclusão, ao dar ênfase ao cotidiano construído dentro de 
um contexto social mais amplo, recorrendo às expressões criativas mais 
espetaculares (música, performance, dança) como instrumento mediador 
na relação entre aqueles com problemas de adaptação social e os que vivem 
em contato com eles. Dessa maneira, nos colocamos como instrumento de 
uma psiquiatria contemporânea que vem transformando, em curto espaço 
de tempo, o imaginário social da exclusão.

O que há de singular na proposta artística do Sistema Nervoso Altera-
do é a composição de um grupo diverso que conta com a participação de 
clientes, familiares, vizinhos e técnicos do Espaço Aberto ao Tempo que 
compartilha o processo de criação proposta. A criação passa a ser um ve-
tor existencial que mobiliza todos os integrantes do grupo, independente 
de seus saberes, formações técnicas e história de vida. A repercussão des-
ta proposta de trabalho não se restringe ao campo assistencial da saúde 
mental, indo além da proposta inicial de oficinas de criação, à medida que 
promove apresentações em diversos segmentos culturais: escolas públicas, 
centros culturais e teatros, potencializando assim a capacidade de criação e 
integração de todos os envolvidos, materializados em um trabalho coletivo 
apresentado à sociedade em forma de espetáculo. 
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