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1. Introdução

O  campo  da  saúde  mental  é  comumente  associado  e  reduzido  às  psicopatologias. 

Entretanto,  trata-se de complexa  rede de saberes constituída  por  trabalhos  entrecruzados  que 

estabelecem um campo não limitado ao conhecimento da medicina psiquiátrica e ao estudo e 

tratamento das doenças mentais. A saúde mental é um campo plural que diz respeito, ao mesmo 

tempo, à saúde mental dos sujeitos e das coletividades (cf. AMARANTE, 2007a).

As mudanças ocorridas no campo da saúde mental a partir do final da década de 70 do 

século XX se inserem no contexto de discussões e de práticas empreendidas pelo movimento de 

reforma sanitária brasileira, que desembocou na criação da lei do SUS (Lei 8.080/1990).

Ao elaborar um levantamento histórico da implementação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) no Brasil, Eugênio Vilaça Mendes (1999) afirma que as reformas sociais democráticas 

são lentas, não sendo possível, então, esperar a estruturação do sistema de saúde no país a 

partir  de  rápidas  mudanças.  O processo  social  deve  ser  abordado  em sua  complexidade, 

levando-se em consideração a diversidade de interesses que se apresenta num determinado 

campo.

Nesse  sentido,  pode-se  considerar  que  o  SUS  possui  três  dimensões:  política, 

ideológica e tecnológica. A dimensão política é constituída por diferentes atores sociais com 

projetos divergentes para o campo da saúde, muitas vezes contrários. A dimensão ideológica 

configura-se  como  mudanças  de  caráter  cultural  que,  pouco  a  pouco,  transformam  as 

mentalidades1.  A dimensão tecnológica  deve estar  coerente com os pressupostos das duas 

dimensões anteriores, produzindo e utilizando conhecimentos e técnicas (cf. Mendes, 1999). 

Os embates travados pelo movimento de reforma sanitária no Brasil nas dimensões 

política, ideológica e tecnológica, constituem a base para a processual construção do SUS no 

país. Ocorreu, assim, uma gradual transição do sanitarismo campanhista ao sistema público de 

saúde,  passando  pelo  modelo  médico-assistencial  privatista  (cf.  Mendes,  1999).  A  tabela 

abaixo resume as propostas dos três modelos: 

1 De acordo com Fernand Braudel, “nada há mais importante, no centro da realidade social, do que essa viva e 
íntima oposição, infinitamente repetida, entre o instante e o tempo lento no decorrer” (BRAUDEL, 1972, p. 10).  
A partir desta perspectiva, temos três modalidades de tempo: a curta duração (que trata dos eventos voláteis); a  
média  duração  (que  aborda  os  acontecimentos  econômicos  e sociais);  e  a  longa duração  (que  se pauta  por 
questões geográficas e de estruturas mentais).
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Concepções do Sistema de Saúde

Modelo Sanitarista 
Campanhista

Modelo Médico-Assistencial 
Privatista

Reforma Sanitária Brasileira

início do século XX até 1965 1965 até o final da década de 
1980

final da década de 1980 em diante

economia de monocultura 
cafeeira

ditadura militar; processo de 
industrialização

fim da ditadura militar e proposta 
de crescimento econômico e 
distribuição de renda

ações de saneamento de 
inspiração militar, combatendo 
doenças de massa

ações sobre o corpo do 
trabalhador mantendo-o 
produtivo

ações descentralizadas, 
universalização, integralidade, 
eqüidade, participação 
comunitária

concepção de saúde 
fundamentada na teoria dos 
germes

criação do INPS: cobertura 
previdenciária; privilégio da 
prática médica curativa 
individual; capitalização da 
medicina

ampla concepção de saúde, 
determinada por fatores como 
alimentação, moradia, trabalho, 
lazer etc.

Como podemos observar, a criação do SUS acompanha o processo de abertura política 

do  país.  Os  debates  suscitados  pelo  movimento  sanitarista  em  muito  contribuíram  na 

elaboração dos textos concernentes à saúde que resultaram na Constituição de 1988, na qual 

se afirma: “a saúde é direito de todos e dever do Estado” (art. 196). Neste sentido, o SUS é 

concebido como  um processo social  em construção,  que não se iniciou  em 1988,  com a 

promulgação da Constituição, e nem terminou em 1990, com a aprovação da Lei nº 8080 (Lei 

do SUS). 

A Constituição determina a criação de um sistema único de saúde,  implementando 

uma rede regionalizada e hierarquizada,  com as seguintes diretrizes:  “I – descentralização, 

com direção única em cada esfera de governo; II – atendimento integral, com prioridade para 

as  atividades  preventivas,  sem  prejuízo  dos  serviços  assistenciais;  III  –  participação  da 

comunidade” (art. 198). A Lei 8080/90 consolida a proposição constitucional acerca da saúde, 

estabelecendo os princípios e as diretrizes do SUS.

A Lei  do  SUS amplia  a  concepção  de  saúde,  que  deixa  de ser  mera  remoção  de 

sintomas.  Viver  de  maneira  saudável,  de  acordo com a  Lei  do  SUS,  depende  de  fatores 

determinantes da saúde, tais como: alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, 

trabalho, renda, educação, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais. Ainda de 

acordo com a Lei do SUS, “os níveis de saúde da população expressam a organização social e 

econômica do País” (art. 3º). A partir desse posicionamento muda-se toda a política privatista 
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em relação à saúde que caracterizou as ações anteriores, principalmente na década de 1970. A 

saúde passa a ser afirmada, então, como um direito fundamental do cidadão, sendo dever do 

Estado prover as condições necessárias para que a população, de maneira universal, equânime 

e integral, possa viver de maneira saudável (cf. PINHEIRO & MATTOS, 2001).

Nesse sentido, não é absurdo afirmar que a maneira como um país trata as pessoas que 

necessitam de cuidados no campo da saúde e, notadamente, no campo da saúde mental, é um 

dos principais indicativos da organização ou desorganização social.

A partir da abertura política, surgiu o Movimento dos Trabalhadores da Saúde Mental 

(MTSM),  em total  consonância  com os  pressupostos  do movimento  de reforma sanitária. 

Nesse sentido, foi promovido, em 1978, o I Congresso Nacional de Trabalhadores da Saúde  

Mental, denunciando na mídia os maus-tratos aos quais os doentes mentais eram submetidos 

nos hospitais  psiquiátricos.  Embasados  nos estudos de Erving Goffman,  Michel  Foucault, 

Ronald Laing, François Tosquelles, Alfredo Moffat e, principalmente,  Franco Basaglia,  os 

profissionais  brasileiros  se  mobilizam  para  efetuar  mudanças  técnicas,  administrativas, 

terapêuticas e políticas no campo da saúde mental. A eles se juntam familiares e usuários de 

serviços de saúde mental e criam o movimento de reforma psiquiátrica brasileira.

Esse movimento começa a ganhar corpo em conferências e debates políticos, como o I  

Encontro de Coordenadores de Saúde Mental da Região Sudeste, ocorrido no Espírito Santo 

em setembro  de  1985  e,  no  mesmo  ano,  o  debate  Psiquiatria  e  Cidadania,  ocorrido  na 

OAB/RJ. Em 1986 acontece a VIII Conferência Nacional de Saúde e, como desdobramento, 

ocorre  na  UFRJ  o  I  Encontro  Estadual  de  Saúde  Mental  do  Rio  de  Janeiro.  Em  1987 

acontecem a  I Conferência Estadual de Saúde Mental do Rio de Janeiro, o  II Encontro de  

Coordenadores de Saúde Mental da Região Sudeste, em Barbacena, e, principalmente, a  I  

Conferência  Nacional  de  Saúde Mental.  O ano de  1987 é  importante,  também,  por  dois 

motivos: ocorre, em Bauru, o II Congresso de Trabalhadores de Saúde Mental e a criação, em 

São Paulo, do primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Todos esses debates ocorreram no cenário da elaboração da Constituição de 1988. No 

ano seguinte, o então deputado federal Paulo Delgado propõe o projeto de lei nº 3.657, que 

dispõe sobre três  pontos:  “a extinção progressiva dos manicômios”,  “sua substituição  por 

outros  recursos  assistenciais”  e  “regulamenta  a  internação  psiquiátrica  compulsória”2.  O 

2 Existem três tipos de internação: a voluntária (que ocorre por determinação médica com a concordância da 
pessoa a ser internada); a involuntária (que ocorre por determinação médica sem a concordância da pessoa a ser  
internada); e a internação compulsória (que ocorre por determinação do juiz para que se proceda a internação de  
uma determinada pessoa). Nesse ponto, parece ocorrer um erro de nomenclatura por parte do deputado ao propor  
a regulamentação da internação compulsória, quando a proposta, em verdade, deveria se referir à internação 
involuntária.
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projeto de lei somente foi sancionado em 2001, sofrendo algumas alterações. Mesmo com 

toda essa demora, a proposta cumpriu o papel de suscitar amplos debates, garantindo que as 

novas propostas de assistência à saúde mental constituíssem um campo de trabalho bastante 

diversificado, tendo como paradigma a  atenção psicossocial. Nas últimas décadas surgiram 

propostas no campo da saúde mental que tentam romper com a lógica manicomial centrada na 

internação psiquiátrica. 

A chamada  Lei  Paulo Delgado,  nº  10.216 de 06/04/01,  regulamenta  a  desativação 

progressiva de leitos psiquiátricos e sua substituição por atendimentos que não desvinculem o 

sujeito em tratamento de seus laços sociais e familiares. A Lei Paulo Delgado “dispõe sobre a 

proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais”.

O termo proteção que se encontra no texto da lei deve ser enfatizado e analisado de 

maneira minuciosa. Uma primeira pergunta se faz necessária: do que as pessoas portadoras de 

transtornos mentais devem ser protegidas? Para responder essa pergunta, o artigo 2º parece-

nos fundamental, pois em seus nove itens regulamenta as seguintes questões: 

• acesso ao melhor tipo de tratamento; 

• oferta de tratamento humanitário e respeitoso; 

• afastamento de qualquer abuso e exploração; 

• sigilo; 

• esclarecimento médico sobre a internação involuntária; 

• acesso aos meios de comunicação; 

• informações sobre a doença e o tratamento; 

• acesso aos meios de tratamento menos invasivos; 

• tratamento em serviços comunitários.

A ênfase  apresentada  pelos  direitos  acima  citados  encontra-se no tratamento  que se 

pauta pelos melhores métodos disponíveis, que estipulam um vetor comunitário. Dessa forma, 

pretende-se evitar o isolamento historicamente constituído pelas práticas asilares. Outro ponto 

de relevância está no acesso às informações quanto ao tipo de tratamento indicado, rompendo 

com o drástico silenciamento imposto aos doentes mentais.

Podemos concluir que a proteção a qual as equipes de saúde devem oferecer ao doente 

mental se dá em relação a algumas práticas do próprio campo da saúde mental. Nesse sentido, 

podemos destacar os itens que abordam a necessidade de se oferecer tratamento humanitário e 

respeitoso, de o doente mental ser protegido de abusos e explorações, assim como o item que 

enfatiza que o tratamento deve ser o menos invasivo possível. A esses três itens junta-se o 
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argumento  utilizado  por  Paulo  Delgado  quando  redigiu  o  projeto  que  deu  origem à  Lei 

10.216: o modelo centrado nas internações psiquiátricas mostrou-se, ao longo dos anos, como 

ineficaz na recuperação do doente mental.

Em total coerência com os direitos apresentados, o artigo 4º dispõe sobre a indicação 

de internação psiquiátrica que somente deve ocorrer quando todos os recursos comunitários se 

esgotarem,  pois,  de  acordo  com  o  parágrafo  1º,  “o  tratamento  visará,  como  finalidade 

permanente, à reinserção social do paciente em seu meio”.

Pretende-se, dessa forma, ultrapassar o regime de cidadania de exceção e alcançar o 

estatuto de cidadania plena. Para tanto, além de se criar novos dispositivos de tratamento, 

como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), com os quais se pretende contrapor ao 

modelo hospitalocêntrico e à lógica manicomial, devem ser debatidos temas e implementados 

trabalhos ligados à moradia, ao trabalho e às atividades culturais, sendo o último tópico o 

tema privilegiado no presente projeto.

2. Justificativa e Revisão Bibliográfica

A partir das matérias ministradas no Departamento de Psicologia da UFSJ3 surgiram 

debates e interesse dos alunos acerca das políticas públicas de saúde e, em relação à saúde 

mental, aos novos modelos de tratamento, principalmente em relação ao método desenvolvido 

por Nise da Silveira (cf. MELO, 2001).

No  2º  semestre  de  2005,  foram efetuadas  visitas  ao  CAPS de  São  João  del-Rei, 

referentes  à  matéria  Estágio  IV:  instituições  e  empresas.  Ao  final  do  curso,  os  alunos 

confeccionaram relatórios embasados em leituras e debates referentes ao tema. No 1º semestre 

de 2006 as visitas ao CAPS continuaram a ocorrer, principalmente pelos alunos da matéria 

Psicologia nas Instituições de Saúde. Em relação à matéria Psicologia Hospitalar, foi efetuada 

entrevista com a única psicóloga identificada na época que atuava nessa área em São João del- 

Rei.

A partir desses movimentos iniciais referentes ao tema da saúde e da saúde mental, a 

Associação de Acadêmicos de Psicologia em Apoio Mútuo (APAM), organizou, nos dias 26 e 

27 de maio de 2006, o seminário Ampliando a Rede no Campo da Saúde Pública e Mental, no 

qual participamos ministrando o curso Arte e Saúde Mental. 

3 As  matérias  ministradas  no  Departamento  das  Psicologias  que  dizem respeito  à  área  da  saúde  foram as 
seguintes:  2º  semestre  de  2005  –  Estágio  IV:  instituições  e  empresas;  1º  semestre  de  2006  –  Psicologia 
Hospitalar; e Psicologia nas Instituições de Saúde; 2º semestre de 2006: Estágio IV: instituições e empresas;  
Psicologia Comunitária; Psicologia e Sistema Único de Saúde; e Psicologia e Saúde Pública; no 1º semestre de  
2007 serão ministradas as seguintes matérias: Psicologia Social I; e Psicologia nas Instituições de Saúde.

6



A relação  da  arte  com o  campo  da  saúde  mental  passou  a  ser  tema  amplamente 

debatido junto aos alunos da UFSJ, tendo grande interesse os dois seminários organizados 

pela equipe do Projeto de Extensão Sistema de Saúde e Educação: estreitamento dos laços e  

ações conjuntas. Em 2007 ocorreu o “I Seminário Saúde e Educação: de médico, de louco e 

de todo mundo um pouco” e, em 2008, o “II Seminário Saúde e Educação: quando acabar o 

maluco sou eu”. Ambos com mesas discutindo a relação da arte com o campo da saúde mental 

e com a participação de grupos como Harmonia Enlouquece, Pirei na Cenna e Os Nômades, 

que estabelecem essa relação na música e no teatro.

Em fevereiro de 2009 o interesse em relacionar os trabalhos artísticos com o campo da 

Saúde Mental tornou-se, a partir do financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), foco do projeto de pesquisa chamado “Relação da Arte 

com  o  Campo  da  Saúde  Mental:  mapa  da  região  Sudeste”,  que  pretende  mapear  estes 

trabalhos nos estados de São Paulo,  Rio de Janeiro,  Minas Gerais e Espírito Santo, dessa 

forma, o mapeamento na região Sul visa dar continuidade a esse trabalho.

A relação  da  arte  com os  saberes  psicológicos  começa  a  se  estabelecer,  a  partir  das 

décadas de 20 e 30 do século XX, em três áreas fundamentais: artística, através do envolvimento 

de eminentes artistas modernistas; educacional, através da escola e dos meios de comunicação; e 

científica,  a  partir  dos  primeiros  estudos  psicanalíticos  acerca  da  interpretação  da,  então 

denominada, arte dos loucos (cf. FERRAZ, 1998).

Podemos  afirmar  que,  a  partir  de  então,  a  relação  da  arte  com  os  discursos 

psicológicos  se  estabeleceu de maneira  muito  intensa,  principalmente  no campo da saúde 

mental. Nesta tensão fundamental temos, por um lado, uma visão patologizante, e, por outro 

lado, uma tentativa de se utilizar a linguagem artística como veículo de transformação sobre 

as concepções acerca da doença mental e de seus tratamentos. 

Ao  se  tentar  decifrar  o  conteúdo  que  se  expressa  através  da  linguagem pictórica, 

podem ser utilizados vários métodos de leitura. Sem dúvida alguma, a busca de sinais que 

evidenciem na obra as características pessoais do autor se tornou preponderante e o conceito 

de projeção encontra-se na base deste pensamento. A vinculação entre dados biográficos e 

obra é privilegiada neste tipo de abordagem, podendo-se explicar diversos comportamentos 

que  fogem  do  padrão  ou  que  são  considerados  patológicos.  Desta  maneira,  o 

homossexualismo  de  Leornardo  da  Vinci  poderia  estar  impresso  numa  tela,  os  sinais  de 

doença de Strindberg se apresentariam em seus textos e de Van Gogh em seus belos quadros, 

processos  degenerativos  transpareceriam  nas  crônicas  de  João  do  Rio,  a  epilepsia  de 
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Dostoievski  penetraria  em  sua  obra...  A  partir  deste  ponto  de  vista  a  arte  é  tida  como 

percuciente método diagnóstico ou mesmo como sintoma.

Em 1910, Freud escreveu Leonardo da Vinci e uma Lembrança de sua Infância, texto 

padrão que estabeleceu a validade para este tipo de incursão psicológica: "Desde então meus 

amigos  e  meus  alunos  têm  empreendido  numerosas  análises  de  artistas  e  suas  obras" 

(FREUD, 1910). O método psicanalítico se propõe, neste caso, possibilitar que se lance luz 

sobre a constituição mental do grande artista. No entanto, não se pode satisfazer à curiosidade 

de se saber a gênese do gênio criador e nem explicar as técnicas utilizadas pelo autor. Na 

tentativa de fugir do padrão idealizado da biografia, Freud caracteriza o tipo de estudo que 

empreendeu sobre Leonardo da Vinci como uma patografia.

De acordo com Karl Jaspers, a patografia foi criada por J.P. Möbius que, em 1902, 

escreveu um livro no qual aborda por um viés psicopatológico a obra de Nietzsche, afirmando 

se tratar de um processo degenerativo.  Apesar de Jaspers traçar elogios a Möbius a quem 

considera um "autêntico sábio" (JASPERS, 1951, p. 452), não deixa de criticar a patografia 

que empreendeu de Nietzsche como intelectualmente mesquinha, pelo fato de considerar seus 

subjetivos juízos de valor de maneira realista e objetiva.

O próprio Jaspers (1953) vai se aventurar na patografia de Strindberg e de Van Gogh, 

traçando paralelos, respectivamente, com Swedenborg e com Hölderlin. Frente a questão que 

correlaciona  a  esquizofrenia  com  a  produção  artística,  Jaspers  afirma  que,  em  casos 

específicos, é de que ocorrem interferências da doença na produção artística, que pode tanto 

liberar a capacidade criadora quanto modificar o estilo anteriormente apresentado. Partindo 

dessa premissa, Jaspers chega a três conclusões: existe em Van Gogh, e em outros artistas, 

uma "coincidência de época entre o desenvolvimento da psicose e as mudanças ocorridas na 

maneira de viver e de criar" (p. 258); não se pode reduzir a complexidade dos trabalhos de 

Van Gogh a uma simples "etiqueta pejorativa de 'obras de louco'" (p. 262); e, mesmo que sua 

intenção seja de estabelecer uma patografia de Van Gogh, não deixa de admirar o grande 

artista e que, ao nos deparamos com obra tão exuberante, não podemos deixar de reconhecer 

que "seu efeito é benéfico, e provoca em nós uma transformação" (p. 273).

O psiquiatra brasileiro, Inaldo Neves-Manta publicou, em 1928, o livro  A Arte e a  

Neurose de João do Rio,  afirmando que a beleza da obra do cronista  carioca "resulta  do 

excesso de sensibilidade com que a 'inversão sexual' dotara o escritor" (RODRIGUES, 2000, 

p. 11). Antes mesmo de Jaspers defender a idéia de que a beleza da obra de grandes artistas 

pode ter como base as condições de um quadro mórbido, Neves-Manta, sem negar a beleza 

dos textos de João do Rio, atribui este fator a uma sensibilidade típica dos homossexuais. No 
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entanto, não se trata apenas de sensibilidade ou, se quisermos, de homossexualismo, mas, de 

acordo com as concepções do psiquiatra, de uma neurose sexual.

Em  1949,  outro  psiquiatra  brasileiro,  Nobre  de  Melo  (1998),  escreveu  Mundos 

Mágicos,  livro inteiramente dedicado a ensaios sobre literatos:  Dostoievski,  Proust, André 

Gide, Aldous Huxley, Charles Morgan e Graça Aranha. Os ensaios propõem uma "tentativa 

de compreensão do romance contemporâneo" (p. 9) e,  ao mesmo tempo,  traça,  para cada 

literato, uma "biografia vertical" (p. 11). Esta duplicidade de objetivos somente é possível 

pelo  fato  de  se  partir  da  premissa  de  que  "todo  romance  vem  a  ser,  de  certo  modo, 

autobiográfico" (p. 19). Desta forma, o puro personagem de ficção é considerado uma ilusão, 

pois sempre se tem, pelo menos, fragmentos da personalidade nas atitudes dos personagens, 

no enredo que organiza a história a ser contada, que, invariavelmente, traz dados da vida do 

autor.

O exemplo mais patente, que nos é apresentado por Nobre de Melo, que trata a obra 

como um receptáculo das marcas da vida do autor, e mais, que a patologia sofrida pelo autor 

interfere diretamente na obra, podemos encontrar em Dostoievski. O vínculo estreito que se 

estabelece entre autor e obra é tão grande neste caso que a compreensão da personalidade do 

escritor russo se mostra de maneira mais clara nos romances, notadamente em O Jogador e 

Os Irmãos Karamazov. Enquanto no primeiro texto encontra-se impresso o vício do próprio 

Dostoievski nos jogos de azar, o segundo livro traz a reprodução da "imagem paterna, quase 

por inteiro, na figura sinistra do velho Fiodor Parlovitch" (NOBRE DE MELO, 1998, p. 45). 

O personagem que aparece em sua embriaguez e avareza reproduz características altamente 

negativas  do  pai  de  Dostoievski,  mas  significativamente  com  o  mesmo  nome  do  autor: 

Fiodor.  O  pai  dos  irmãos  Karamazov  é,  a  exemplo  do  pai  de  Dostoievski,  assassinado. 

Enquanto o pai do grande escritor russo foi morto por desconhecidos, o pai dos personagens 

foi assassinado por uma pessoa de seu círculo de convivência, mas o assassino não é nenhum 

de seus três filhos, apesar de dois deles – Ivan e Dmitri – o odiarem e pensarem mesmo em 

matá-lo. O assassino, neste caso, é Smerdiakov, o criado da família, que, da mesma maneira 

que Dostoievski, também sofre de epilepsia.

Desta forma, estaria fechado o ciclo do desejo de morte que Dostoievski sentiu em 

relação ao pai. Da mesma maneira estaria fechada a análise que expande por toda a obra o 

sujeito empírico, estando cada livro, cada página, cada parágrafo, cada linha, cada frase, cada 

palavra,  cada letra  escrita  por  Dostoievski  "penetrada de epilepsia"  (NOBRE DE MELO, 

1998, p. 52).
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De maneira  diversa  dos  estudos  que  elaboram patografias  ou  biografias  verticais, 

Oliver Sacks entende que o foco não deve estar na doença, mas nas ricas formas de adaptação 

que o organismo, tanto físico quanto em relação ao psiquismo, encontra para fazer frente aos 

"desafios e vicissitudes da vida" (SACKS, 1995, p. 16). Ao estudar os processos de saúde e de 

doença, Oliver Sacks pretende expandir a visão que faz da pessoa de quem se trata um mero 

caso clínico: "Para devolver o sujeito humano ao centro – o ser humano sofredor, torturado, 

em luta  –  devemos  aprofundar  um relato  de  caso  transformando-o  em uma  narrativa  ou 

história" (SACKS, 1997, p. 8). Desta maneira,  abandonamos a descrição de características 

gerais somada a um feixe de sintomas, assim como não corremos mais o risco de embarcar na 

patografia de personalidades como Dostoievski e Leonardo da Vinci. 

Podemos identificar vários pontos em comum entre a abordagem de Oliver Sacks no 

campo da neurologia  e  de Nise da Silveira  na  psiquiatria:  a  proposta  de compartilhar  ao 

máximo os diversos aspectos da vida de pessoas que sofrem alterações em sua personalidade; 

a visão de que a doença mental não é simplesmente uma restrição ou um excesso, mas um 

estado  do  ser;  a  observação  de  que  existe  sempre  um  impulso  para  algum  nível  de 

organização que é inerente ao sujeito; a ênfase na biografia que se coloca no lugar do caso 

clínico e da patografia; e a intensa relação entre ciência e arte.

Baseados na premissa da configuração dos conteúdos inconscientes nas obras de arte e 

utilizando  as  atividades  expressivas  como método  terapêutico,  Osório  César  (psiquiatra  e 

crítico de arte) e Nise da Silveira (psiquiatra e grande estudiosa da Psicologia Analítica de 

Carl Gustav Jung) dão início à relação da arte com o campo da saúde mental do Brasil. 

Osório César iniciou seus trabalhos no Hospital Juqueri nos primeiros anos da década 

de 1920. Em 1925 publicou, como fruto de suas noções sobre arte e seus estudos científicos, o 

artigo intitulado A Arte Primitiva dos Loucos, no qual traça as primeiras considerações acerca 

do trabalho artístico de indivíduos em sofrimento psíquico. No ano de 1927, Osório César 

publicou,  juntamente  com o psiquiatra  Durval  Marcondes,  o  artigo  intitulado  Sobre Dois  

Casos de Estereotipia Gráfica com Simbolismo Sexual, no qual tece considerações a respeito 

de trabalhos artísticos de pacientes do hospital Juqueri, aos quais aplicou teorias de Freud e de 

Jung. Em 1948, foi criada a Escola Livre de Artes Plásticas do Juqueri, coordenada, a partir 

de 1950, por Osório César. Vários artistas visitaram a escola de artes plásticas. Em 1949, 

Osório César foi premiado pela Academia Nacional de Medicina pelo seu livro Misticismo e  

Loucura. (cf. FERRAZ, 1998).

Osório César preocupava-se, acima de tudo, com a extensão terapêutica dessas atividades 

e com a possibilidade de inserção social dos internos através da arte. 
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Nise da Silveira, por sua vez, iniciou as atividades artísticas como método terapêutico a 

partir de 1946 no Serviço de Terapêutica Ocupacional do Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro. 

Em 1956 inaugurou, juntamente com artistas e profissionais do campo da saúde mental, a Casa 

das Palmeiras, clínica de tratamento sem fins lucrativos e tendo como princípios norteadores o 

afeto  e  as  atividades  expressivas  como  possibilidade  de  reorganização  psíquica  e  reinserção 

social.

Um dos trabalhos mais expressivos acerca da relação da arte com o campo da saúde mental 

é o Museu de Imagens do Inconsciente, criado por Nise da Silveira em 1952, em virtude da grande 

e expressiva produção do Serviço de Terapêutica Ocupacional por ela coordenado. 

A partir do trabalho desenvolvido pelo Museu de Imagens do Inconsciente e pela Casa 

das Palmeiras, a relação das artes com o campo da saúde mental se intensificou: para montar 

os ateliês de pintura, Nise da Silveira contou com a colaboração de diversos artistas plásticos 

(Almir Mavignier, Ivan Serpa, Abraham Palatinik, Georgette Melhem etc.); foram realizadas 

mais  de  cem exposições  artístico-científicas  no  Brasil  e  no  exterior;  ocorreu  um intenso 

debate  entre  os  críticos  de  arte  Mário  Pedrosa  e  Quirino  Campofiorito,  respectivamente, 

conferindo e negando valor artístico às obras pintadas na Seção de Terapêutica Ocupacional; 

alguns internos do hospital psiquiátrico passaram a ser reconhecidos como artistas (Fernando 

Diniz, Arthur Amora, Carlos Pertuis, Raphael Domingues, Adelina Gomes, Isaac Liberato, 

Lúcio, Darcílio Lima e, principalmente, Emygdio de Barros); Rubens Correa produziu três 

peças de teatro abordando temas referentes ao campo da saúde mental, recebendo auxílio de 

Nise da Silveira para a composição dos personagens (Diário de um Louco, de Gogol; Artaud!, 

a partir da compilação de textos de Antonin Artaud; e O Futuro Dura Muito Tempo, baseado 

na obra homônima de Louis Althusser); Leon Hirzsman produziu a trilogia cinematográfica 

Imagens do Inconsciente, com texto de Nise da Silveira (Em Busca do Espaço Cotidiano, 

abordando a  obra de Fernando Diniz;  No Reino das  Mães,  sobre a  produção de  Adelina 

Gomes;  e  A Barca do Sol,  tendo como base a  produção pictórica  de Carlos  Pertuis)  (cf. 

SILVEIRA, 1981; 1986; 1992).

Outros trabalhos estão sendo desenvolvidos estritamente em serviços de saúde mental 

e, alguns, extrapolam esse campo. Os trabalhos que relacionam a arte com o campo da saúde 

mental  contribuíram de maneira  significativa  para  a  concretização  do ideal  de tratamento 

humanizado e reabilitador para o indivíduo em sofrimento psíquico. Muitos projetos nascidos 

no interior  de instituições  de atendimento  em saúde mental  evidenciam isso,  além dos já 

citados: TV Tam Tam, criada em Santos após o início do processo de desestruturação dos 
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manicômios;  TV  Pinel,  criada  em  1996  no  Rio  de  Janeiro;  TV  Parabolinóica  em  Belo 

Horizonte; Coral Cênico de São Paulo; etc. 

Um  importante  trabalho  está  sendo  desenvolvido  pela  Escola  Nacional  de  Saúde 

Pública  (ENSP/FIOCRUZ),  junto  aos  Ministérios  da  Cultura  e  da  Saúde,  a  respeito  das 

políticas  públicas  acerca  da  diversidade  cultural  no  campo  de  saúde  mental:  trata-se  da 

Oficina  Loucos pela Diversidade – da Diversidade da Loucura à Identidade da Cultura, 

realizada em 2007 no Rio de Janeiro. O objetivo do evento foi discutir e indicar políticas 

públicas culturais para os indivíduos em sofrimento mental e em situações de risco social. O 

evento  contou  com  a  participação  de  autoridades,  professores,  alunos,  pesquisadores, 

usuários,  artistas  e  demais  envolvidos  em projetos  culturais  na área  de saúde mental  (cf. 

AMARANTE, 2007b).

3. Objetivos

3.1. Objetivo Geral

O presente projeto tem como objetivo mapear os trabalhos que relacionam a arte com 

o campo da  saúde mental  realizados  nos  estados  do  Rio  Grande do Sul,  Paraná  e  Santa 

Catarina.

3.1.2. Objetivos Específicos

• produzir  um catálogo  com os  trabalhos  que relacionam a arte  com o campo da  saúde 
mental na Região Sul do Brasil;

• averiguar se, com a implantação de políticas de saúde a partir da Lei 8080/1990 e da Lei 
10.216/2001, houve aumento do número de trabalhos que relacionam a arte com o campo 
da saúde mental;

• averiguar se, com a implantação de políticas de saúde a partir da Lei 8080/1990 e da Lei 
10.216/2001, houve mudança de característica dos trabalhos que relacionam a arte com o 
campo da saúde mental.

4. Metodologia:

Para este  projeto,  delimitaremos  os serviços  de saúde mental  (Hospitais,  Unidades 

Básicas de Saúde e CAPS) da Região Sul como campo de ação para desenvolver a pesquisa. 

Inicialmente, faremos um levantamento bibliográfico acerca da relação da arte com o campo 
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da saúde mental, enfatizando os marcos teóricos que possibilitaram mudanças de concepção 

tanto nas artes quanto nas abordagens terapêuticas e de reabilitação. Em seguida, entraremos 

em  contato  com  as  Secretarias  Estaduais  de  Saúde  da  Região  Sul,  para  fazermos  um 

levantamento dos serviços de saúde mental existentes na região. Posteriormente, entraremos 

em contato  com cada  serviço,  através  de carta  previamente  elaborada,  tentando  delimitar 

quais os trabalhos que relacionam a arte com o campo da saúde mental. Por último, faremos 

um mapa desses trabalhos na Região Sul, levando em consideração: o local onde ocorrem 

(estado, cidade, bairro e serviço de saúde mental); endereço; coordenador; contato; objetivo 

da proposta; histórico; e descrição da proposta.
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5. Cronograma
ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul

Levantar material 
bibliográfico sobre a 
relação da arte com o 
campo da saúde 
mental.

X X X X X X

Levantar, junto à 
Secretaria de Saúde 
do Rio Grande do 
Sul, Paraná e Santa 
Catarina os serviços 
de saúde mental de 
cada estado. 

X X X

Elaborar carta sobre a 
proposta do projeto 
para ser enviada aos 
serviços de saúde 
mental da Região Sul.

X

Enviar a carta sobre a 
proposta do projeto 
para os serviços de 
saúde mental de cada 
estado da Região Sul.

X

Produzir um catálogo 
com os trabalhos que 
relacionam a arte com 
o campo da saúde 
mental na Região Sul 
do Brasil.

X X X X

Averiguar se, com a 
implantação de 
políticas de saúde a 
partir da Lei 
8080/1990 e da Lei 
10.216/2001, houve 
aumento e/ou 
mudança de 
característica dos 
trabalhos que 
relacionam a arte com 
o campo da saúde 
mental.

X X

Elaborar relatório 
semestral de pesquisa

X

Elaborar relatório 
final de pesquisa

X
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DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
LAPIP – LABORATÓRIO DE PESQUISA E INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL

PLANO DE TRABALHO PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA / PIIC / UFSJ

1 Levantar material bibliográfica sobre a relação da arte com o campo da saúde mental;

2 Levantar, junto à Secretaria de Saúde do Paraná , os serviços de saúde mental do estado; 

3 Levantar, junto à Secretaria de Saúde de Santa Catarina, os serviços de saúde mental do 

estado; 

4 Elaborar carta sobre a proposta do projeto para ser enviada aos serviços de saúde mental da 

Região Sul; 

5 Enviar a carta sobre a proposta do projeto para os serviços de saúde mental do estado do 

Paraná;

6 Enviar a carta sobre a proposta do projeto para os serviços de saúde mental do estado de 

Santa Catarina;

7 Produzir um catálogo com os trabalhos que relacionam a arte com o campo da saúde mental  

na Região Sul do Brasil;

8 Averiguar se, com a implantação de políticas de saúde a partir da Lei 8080/90 e da Lei 

10216/01, houve aumento do número de trabalhos que relacionam a arte com o campo da 

saúde mental;

9 Averiguar se, com a implantação de políticas de saúde a partir da Lei 8080/90 e da Lei 

10216/01, houve mudança de característica dos trabalhos que relacionam a arte com o campo 

da saúde mental;

10 Elaborar relatório semestral de pesquisa;

11 Elaborar relatório final de pesquisa.

São João del-Rei, 22 de abril de 2009

Prof. Dr. Walter Melo Junior
Pesquisador do LAPIP
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