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 “Falar é uma necessidade, escutar é uma arte.”  

Johann Goethe 

 

“Temos a arte para não morrer da verdade.”  

Friedrich Nietzsche 

 

“A arte diz o indizível; exprime o inexprimível, traduz o intraduzível.”  

Leonardo da Vinci 

 

“Os espelhos são usados para ver o rosto; a arte para ver a alma.”  

George Bernard Shaw 

 

“A ciência descreve as coisas como são; a arte, como são sentidas, como se sente que são.” 

Fernando Pessoa 

 

“A arte consiste em fazer os outros sentirem o que nós sentimos, em os libertar deles mesmos, 

propondo-lhes a nossa personalidade para especial libertação.” 

Fernando Pessoa 

 

“Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja 

apenas outra alma humana.”  

Carl Jung 
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RESUMO 

A ideia deste trabalho é apresentar reflexões sobre loucura e arte, através de um a priori que 

considera a experiência da loucura como uma produção de subjetividade e que se caracteriza 

por uma normatividade singular. Esta normatividade exige que a pensemos a partir das 

questões culturais e civilizatórias que atravessam este lugar. Parto deste a priori para 

apresentar uma possível relação entre loucura, arte e a clínica. Aqui iremos privilegiar o 

trabalho de Nise da Silveira e o diálogo que faz com a “artbrut,” referenciais artísticos onde a 

loucura pôde ter um lugar de possibilidade.  

Palavras-chave: arte, loucura, Nise da Silveira e artbrut 
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ABSTRACT 

The idea of this paperwork is to bring and present reflections on madness and art, through an 

a priori that considers the experience of madness as a production of subjectivity and that is 

characterized by a singular normativity. This normativity requires that we thing about it from 

cultural and civilizing issues that run through this place. I leave this a priori to present a 

possible relationship between madness, art and the clinic. Here we will privilege the work of 

Nise da Silveira and the dialogue she makes with "artbrut," artistic references where madness 

could have a place of possibility. 

 Key words: art, madness, Nise da Silveira and artbrut 
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  INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é trazer reflexões sobre arte e loucura, realizando um 

paralelo da loucura, da arte e da clínica, afim de mostrar que a loucura possui uma 

normatividade própria e intrínseca. A normalidade exigida à loucura tem sido o "trabalho" da 

psiquiatria ou o do manicômio, é encontrada dentro do hospício. A normatividade da loucura 

aparece quando trabalhamos a partir dela. Pretendemos apresentar uma discussão que traz a 

tona como a loucura é apresentada, reconhecida e deixada de lado. 

A questão da loucura aparece desde questões civilizatórias e culturais, como um ponto 

que é visto de longe, não trabalhado. Colocada em um outro espaço que se difere do que é 

aceito socialmente. Nesse sentido, inicia-se então, falando sobre como a palavra, o que é 

simbólico e cultural nos envolve e é importante para nossas relações, seguindo uma 

normatividade que compõe nosso social. Uma normatividade que envolve um social que é 

composto por uma parcela da sociedade, que é regido por leis e normas, que são importantes 

para a sociedade de um modo geral, mas que acaba não abarcando a todos, especialmente ao 

louco. A normatividade aqui vem para falar e procurar direitos, cidadania e lugar de 

possibilidade para esses sujeitos loucos. 

Para evidenciar a normatividade da loucura para além da psiquiatria e manicômios, 

exploramos desenvolver um paralelo entre a loucura, a arte e a clínica. Defendemos que 

nessas interseções há um lugar de espaço e possibilidade, onde esse encontro valoriza e 

respeita um outro, uma outra normatividade que existe e está no mundo. A arte se relaciona 

com o louco. O lugar social da arte proporciona um lugar social para a loucura. É um campo 

aberto onde o habitar permite produzir. A linguagem da arte é universal, é aceita. Nesta 

linguagem a loucura se expressa e se faz expressiva.  

Nisso, é trazida a ideia de artbrut, de Jean Dubuffet, onde ele põe em questão uma arte 

bruta, que é uma arte sem regras, normas ou estética demarcada. É uma produção artística 

onde a criatividade entra como base para sua produção, com pessoas que não são 

profissionais, mas que se expressam na arte. Uma arte livre. 

Por fim, entra em cena Nise da Silveira, que é um grande marco na história da loucura 

em nosso país. Ela trouxe a partir de seu trabalho no Hospital Pedro II, no Engenho de 

Dentro, Rio de Janeiro, uma grande mudança no olhar para a loucura, a partir da terapêutica 

ocupacional com o uso da arte. Um encontro da clínica com a arte, uma relação possível. Ela 
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viu, deu espaço, respeitou e quis produzir, a partir da arte, um lugar que estava sendo pouco 

explorado. De dentro dos hospitais e apesar deles, surge um trabalho possível com a loucura, 

e em conjunto com este trabalho é possível trazer um lugar, uma representação que aceite essa 

loucura como legítima. Aqui é onde vemos na prática essa legitimação da loucura, a 

colocando como digna e produtiva dentro do nosso contexto social. 
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CAPÍTULO 1 

O LUGAR DA PALAVRA E DA LOUCURA DENTRO DA CULTURA E 

CONTEMPORANEIDADE 

“(...) As pessoas só têm charme em sua loucura, eis o que é difícil de ser 

entendido. O verdadeiro charme das pessoas é aquele em que elas perdem as 

estribeiras, é quando elas não sabem muito bem em que ponto estão. Não 

que elas desmoronem, pois são pessoas que não desmoronam. Mas, se não 

captar aquela pequena raiz, o pequeno grão de loucura da pessoa, não pode 

amá-la. Não pode amá-la. É aquele lado em que a pessoa está 

completamente... Aliás, todos nós somos um pouco dementes. Se não captar 

o ponto de demência de alguém... Ele pode assustar, mas, a mim, fico feliz 

de constatar que o ponto de demência de alguém é a fonte de seu charme.” 

Gilles Deleuze  

As perguntas são mais produtivas que as respostas. Elas trazem questionamentos, 

desdobramentos. E a loucura? Gilles Deleuze nessa passagem, em um vídeo, fala sobre a nós 

e a loucura. Sobre o charme em cada um. Residir na loucura? Somos todos loucos?  

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA LOUCURA E SUA 

REPRESENTATIVIDADE NA CIVILIZAÇÃO 

Primeiramente, devemos pensar que a loucura não é oposição ao normal. Ela tem uma 

normatividade. Normatividade é questão da norma, do que regula, como um padrão 

específico. Ter um padrão é como seguir leis, costumes específicos. A loucura faz parte do 

cotidiano que vivenciamos e compartilhamos, porém, ela não se encaixa, ela está em outro 

lugar. Tanto que a história da loucura não é uma história que se vê sendo discutida em 

qualquer lugar, ou sendo observada por um olhar que a legitima como um espaço próprio. Na 

verdade, essa história fica fora das aulas de história da escola, assim como ela geralmente 

transita na nossa vida de forma desviante. Olhar a loucura é olhar um espaço diferente, onde a 

norma que nós estamos acostumados a conviver, a viver e a ver, foge; e muitas vezes assusta. 

Para poder pensar nessa história, em como ela está em nosso mundo, precisamos 

repensar onde este desencontro se encontra. Para Wickert (1998) “no pensar coletivo atual, 

louco é aquele que não tem razão, que dá medo, que não controla seus próprios impulsos, 

escapando aos padrões sociais a serem seguidos e mantidos, necessitando, então, de 
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tratamento especializado”. Ela ainda afirma que o ser humano tem medo de ser louco, já que 

ao ser considerado louco, ele não tem consciência do que pode ser feito com ela, levando a 

sensação de que ela possa não existir, trazendo por consequência a ideia de que ela não existe, 

a coisificando, transformando em objeto (Wickert, 1998). Coisa. O que é uma coisa? 

“Coisificar”, desconsiderar a existência de um sujeito é excluir, negar sua subjetividade, 

retirá-lo do mundo, de nós. Uma objetificação. E como isso pode ser possível? Somos todos 

seres que vivem e convivem neste mundo, conectados e entrelaçados via cultura, religião, 

regiões, saberes, gostos, vida. Onde fica essa vida? Estes laços para a loucura estão soltos? 

É nisso que quando se pensa sobre uma outra normatividade, um outro modo de agir, 

pensar, atuar no mundo, assusta; soa errado. Sempre soou. Ainda citando Wickert (1998), 

vemos que para a história ocidental, pessoas que agissem de modo estranho eram relacionadas 

a pactos com o demônio, tendências que saiam do sujeito como homem, indo para atitudes 

selvagens, pela relação dada ao demônio como desobediente, o que negava uma pluraridade 

democrática na alteridade. O sujeito que é transgressor das normas era considerado um ser 

que precisava de tratamento médico, levando para a ideia de um misticismo para o 

conhecimento científico, como da bruxaria para a loucura. 

Parece que o modo transgressor da loucura a coloca para um lugar fora, onde a moral 

normativa não vai de encontro, se esvai. Esse “rechaço à loucura já era tão forte no século 

XIV que existiu a prática de colocarem os ditos loucos em navios e enviá-los ao mar, a Nau 

dos Loucos, como se a loucura de todos também ficasse longe dos olhos” (Wickert, 1998). 

Ela fica sem lugar, ou, melhor dizendo, tem que ter um lugar fora - como vemos o que sai do 

padrão é excluído do social, desde a época dos navios para separa-los até aos manicômios 

atualmente.  

O que foge dos olhos parece não existir. Às vezes, o que é fora das nossas vidas 

também foge, mesmo estando frente aos nossos olhos. O que tornamos invisível parece não 

existir. A invisibilidade do outro no nosso cotidiano é mais comum do que pensamos, ela soa 

até natural. É natural pensar a loucura dissociada da experiência de alteridade radical que ela 

produz. A naturalidade nessa invisibilidade é percebida quando se olha nos detalhes: nas ruas, 

no vizinho, nos animais que são deixados de lado, pessoas que não são parte do nosso 

cotidiano, até na produção de lixo que acontece e é acumulada, mesmo sabendo das 

consequências desta ação. A loucura é levada a outro espaço, é obrigada a isso. “A exclusão 

se torna necessária socialmente quando a diferença e o insano que escapa à domesticação dos 
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valores e símbolos humanos não são suportáveis” (Wickert 1998). Somos seres que fazemos 

uso de símbolos, de linguagem. O que é simbólico nos caracteriza como sujeitos dentro da 

linguagem, que nos denomina, traz lugar. A linguagem é a convenção social que nos nomeia, 

faz o encontro, os padrões. O louco, por não estar inserido nesse simbólico, acaba sempre 

recebendo esse prejuízo. O simbólico é o que nos rege como sujeito, nos dando sentido, 

pensando na compreensão das relações dentro do social. A linguagem faz parte disso também, 

uma convenção que traz esse simbólico que nos caracteriza para que a comunicação seja 

possível.  

 O simbólico é essa interação entre o homem e o mundo. Essas relações e os signos que 

os compõem, em como ele se inscreve em nós, como sujeitos e como elas são internalizadas 

para as nossas relações sociais como indivíduos e seres sociais. É onde a linguagem e o 

pensamento se encontram, fazem sentido, pois é onde há esse intercâmbio entre o que está 

dentro do sujeito e o que está dentro do social. Uma mediação que procura encontrar um 

comum que faça sentido dentro da sociedade. É como um pensamento generalizante que 

estabelece esse sentido, mas que faz parte do pensamento desse ser, que além de ser social, é 

um ser individual, com pensamentos próprios e que não segue apenas a padronização. 

No caso de nossa atualidade pós-moderna, os pressupostos indivíduos devem 

estar em consonância com nosso tempo e sua lógica intrínseca. Formas 

específicas de condutas, posicionamentos específicos na cena social são 

estimulados e, desta forma, a cultura cria um sistema de valoração para a 

performance do sujeito pós-moderno, atribuindo-lhe categorias de valores 

desde o normal/esperado ao anormal/deplorável. Obviamente, o sistema de 

valores vigentes cria as próprias concepções de normal e patológico, com 

base nas tendências de uma maioria massificada pela cultura produzida na 

atualidade. Sendo assim, o normal em si e à priori não existe, uma vez que o 

conceito de normalidade pressupõe o enquadramento do indivíduo nas 

categorias majoritárias de seu tempo (FOUCAULT, 2001). 

Nisso, vem a distinção normal versus louco. Isso vem da distinção através da razão, da 

loucura e outras normatividades; do que está na linha, do que é aceitável. Isso leva ao que 

vemos nos hospitais, nos manicômios; que é o enclausuramento do louco em um espaço 

delimitado, afastado dos ditos então normais, os que podem e vivem dentro da sociedade, que 

é civilizada, tem uma moral decretada, normas e leis a serem cumpridas. Assim, "enquanto a 

cidade trancafiava os desarrazoados, o pensamento racional trancafiava a desrazão" (Perbart, 
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Bernardes, 1995, p.65). É onde nascem os manicômios, lugares que serviam para separar 

essas pessoas que eram rejeitadas, como os pobres, os loucos e os vagabundos (Foucault, 

1980;1989). 

O lugar do louco aparece como um outro lugar, que não se mistura com o lugar de 

quem é normal. Estas então são consequências do a priori da loucura como outra 

normatividade que não é aceita, que não deve aparecer. Pensar em como essas normas regem 

nosso social é um ponto a ser refletido. Para exemplificar, se pegarmos a ideia de Georges 

Canguilhem, fílósofo e médico francês, a respeito de uma questão normativa do organismo 

em seu livro O normal e o patológico, a partir do ano de 1963, podemos pensar em uma 

estabilidade dele mesmo - quero dizer - pensar que nem todo organismo responde igualmente 

a situações que se apresentem. No caso, ele define como uma normatividade vital, onde o 

organismo é capaz de voltar a sua “normatividade”, ou seja, sua capacidade de se 

reestabelecer, mas que é uma normatividade própria desse organismo, podendo variar de 

diversas formas de um organismo para o outro. E se formos olhar assim na vida, vemos que 

cada ser é um ser, com sua normatividade vital, mas que está sujeita a uma normatividade 

social, civilizatória. Entender que essa normatividade, essa então, saúde, se dá pela 

possibilidade de traçar seu próprio destino e desejo, afim de um bem-estar biopsicossocial, 

que pode ser diferente do que é socialmente desejado ou considerado, pode-se defender um 

outro jeito de olhar a normatividade do louco. 

Se é verdadeiro que o corpo humano é, em certo sentido, produto da 

atividade social, não é absurdo supor que a constância de certos traços, 

revelados por uma média, dependa da fidelidade consciente ou inconsciente 

a certas normas de vida. Por conseguinte, na espécie humana, a frequência 

estatística não traduz apenas uma normatividade vital, mas também uma 

normatividade social (Canguilhem, 2002, p. 113).  

Uma normatividade social, onde se valoriza padronizações que coloquem as pessoas 

dentro uma concepção que as contemplem como sujeitos dentro de uma sociedade. Essa 

normatividade social acompanha essa questão cultural e civilizatória, onde se procura trazer 

regras para estar dentro de um normal. A normatividade vital aparece de modo diferente, 

como aquilo que rege um corpo, não um padrão pré estabelecido socialmente. O corpo 

aparece como um corpo dócil e ao mesmo tempo estagnado, que deve seguir padrões, onde, 

no entanto, ele nasce, se desenvolve e cresce a partir das relações que este corpo tem com o 

meio e como estas são absorvidas, digeridas, sentidas e como essas relações se fazem, em 
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uma vida de mão dupla. Esse corpo do louco se torna um corpo doente, não por uma questão 

normativa vital, mas por uma questão normativa social que o coloca frente a experiências de 

mensuração e quantificação, ou seja, é designado a seguir um modelo, que pode não ser 

exatamente o modelo que deveria ser para essa normatividade. 

Essa norma que todos devem seguir vem acompanhada do arcabouço histórico, social 

e cultural. A cultura tem papel importante no que é aceito no social. Podemos pensar em 

rituais, religiões, costumes, dentre outras coisas que abarcam questões culturais, que são 

mantidas, são respeitadas, mas que se acontecessem em um outro lugar, com um outro tipo de 

“cultura”, poderíamos dizer que seria da ordem do“esquisito”, do exótico, do fora do normal 

tomando como parâmetro a normatividade hegemônica. O exótico é sempre visto como algo 

diferente, um tanto quanto esquisito, porque ele vem de fora. A palavra exótico tem vários 

sinônimos, como forasteiro, diferente, esquisito, excêntrico, extravagante e pode ser também 

traduzida, até mesmo a partir de um dicionário online via pesquisa: não originário do país em 

que ocorre; que não é nativo ou indígena; que não foi bem-acabado ou realizado; malfeito, 

desajeitado. Mas o exótico por definição vem de algum outro lugar que é aceito, mas vemos 

que a loucura não pode se encontrar no exótico, pelo menos como algo positivo. 

Lima (2011) em uma apresentação oral em GT, traz o assunto Estudo sobre Cultura e 

Loucura: Modos e Maneiras de Analisar a Realidade Social;  onde  faz um panorama sobre a 

questão da cultura e loucura, a partir das mudanças que ocorriam e que a cultura vinha 

sofrendo desde antes da década de 60, onde o conceito de loucura já trazia como evidência 

deficiências epistemológicas por influência do positivismo, por conta de uma abordagem 

dualista, dicotômica, sempre trazendo dois lados, o que acabou atingindo, por conta de guerra 

e questões intelectuais, o meio acadêmico e pensamento cultural. Isso gerou uma sensação de 

determinismo cultural e ideia totalizante de ordem social. Uma relação binária: ou sim ou não, 

ser ou não ser. 

Falar de um determinismo cultural nos faz pensar o quão forte é o peso da cultura na 

sociedade, juntamente a uma ordem, ou seja, a um modo de ser. Neste trecho acima ele 

apresenta a influência do positivismo no pensamento cultural ajuda e a repensar o conceito de 

cultura e a sua relação com os aspectos socioculturais. Outro ponto importante que Lima traz, 

neste mesmo texto, é a questão da identidade, vinda de Maffesoli (1987, p. 92), onde ele diz 

que: 
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“a identidade” diz respeito tanto ao indivíduo quanto ao grupamento no qual 

este se situa. [...] De fato, a identidade em suas diversas modulações 

consiste, antes de tudo, na aceitação de ser alguma coisa determinada. É a 

aquiescência em ser isto ou aquilo; processo que, em geral, sobrevém 

tardiamente no devir humano ou social. Com efeito, o que tende a 

predominar nos momentos de fundação é o pluralismo das possibilidades, a 

efervescência das situações, a multiplicidade das experiências e dos valores, 

tudo aquilo que caracteriza a juventude dos homens e das sociedades. Direi, 

por meu lado, que se trata do momento cultural por excelência.  

Essa identidade é um ponto chave, pois trás a ideia de uma identidade social que 

adquirimos na vida, onde por ela passa quem somos, como somos, aonde somos aceitos ou 

considerados. O conceito de identidade mostra um pertencimento, um lugar. A questão dos 

determinantes socioculturais sempre se mostra importante para trazer um padrão, via de regra. 

O que é hegemônico na sociedade ajuda a ressaltar os sentidos produzidos e com os quais 

podemos ou não nos identificar e com isso que fazemos parte de “algo em comum”. 

Entretanto, o que é relevante nesse contexto não é uma crítica ao padrão, mas a quem serve 

esse padrão.  

Lima (2011), então conclui que a cultura está interligada a processos grupais, onde há 

multiplicidades de experiências e valores que estão localizados no social, em que essa 

identidade está diretamente relacionada nela e que a loucura envolve um lugar social que 

expressa valores e sentimentos relacionados ao indivíduo e ao coletivo por uma lógica 

simbólica. 

Ou seja, o louco não se encontra nessa identidade que une, mas a que separa; o lugar 

do social e do coletivo estão fora, formam a identidade de um outro (nós) que não são eles, 

não podem ser eles, não podem se encontrar aqui. Mas eles possuem uma lógica simbólica, 

um lugar social, que é a maior parte do tempo negado. O louco não pode ali se inscrever. 

Relativizamos a loucura, mas não a nossa loucura. 

 É possível respeitar essa especificidade? Foucault (1978, p. 43), fala da loucura como: 

Sob controle, a loucura mantém todas as aparências de seu império. 

Doravante, ela faz parte das medidas da razão e do trabalho da verdade. Ela 

representa, superfície das coisas e à luz do dia, todos os jogos da aparência, o 

equívoco do real e da ilusão, toda essa trama indefinida, sempre retomada, 
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sempre rompida, que une e separa ao mesmo tempo a verdade e o parecer. 

Ela oculta e manifesta, diz a verdade e a mentira, é a luz e a sombra. Ela 

cintila: figura central e indulgente, figura já precária dessa época barroca.  

O louco é o dragão que solta fogo, que aparece destruindo todo o império que a razão 

constrói e traz. É a desconstrução do castelo, que aparentemente é forte e rígido, mas ao 

mesmo tempo leve e cheio de “costuras”. Como se balançasse o que parecia concreto, 

perigoso, delicado, e amedontrador. É a luta razão x desrazão. Lima (2011), fala que “a 

loucura era vista através da sua representação social. Ou seja, a loucura atravessava por si 

própria as fronteiras da ordem social, das regras e valores que faziam parte de uma verdade e 

de uma ética/moral”. 

Outro ponto que não podemos esquecer em nossa cultura é a questão que nos move 

economicamente, o Capitalismo. Somos seres do capital, afinal, é o que move nossa sociedade 

em maior parte. A globalização mostra isso. Nosso consumo, nosso desejo por ele. Wickert 

(1998) fala dessa marca que o capitalismo traz, onde faz vínculo do ser humano com a 

produção de capital, em que o sujeito que não produz se torna dispensável, descartável; onde 

ele não produz e não auxilia na manutenção do sistema, por consequência, considerado louco. 

Isso vai além de uma questão de como se portar no mundo, mas de como as coisas 

devem funcionar. A vida se mostra no trabalho, na ordem. De novo, ser louco retira o sujeito 

do espaço, nosso espaço. Nesse sentido, Wickert (1998) fala sobre a exclusão da loucura ser 

algo que precisa ser modificado, no sentido de que não é só abrir as portas dos manicômios e 

colocar esses sujeitos frente as relações sociais, mas destruir esses muros das nossas mentes, 

onde “é necessário que possamos introjetar em nossas vidas a pulsão criadora da loucura, com 

toda a sua desrazão e que isto possibilite o respeito e o direito a cidadania do sujeito que hoje 

é tido como louco.” (Wickert, 1998).  

Positivar a loucura não pode significar a ausência de especificidade da experiência da 

loucura e o sofrimento que também produz em função das práticas discursivas que constroem 

uma determinada inscrição social da loucura. Há experiência, há produção, há existência, a 

questão é onde ela pode aparecer. Apenas quebrar as barreiras físicas não é e nunca será 

solução. A questão é maior, a questão envolve relações que estão frente a nós o tempo todo e 

quebra-las envolve produzir, entender e respeitar novos modos de encara-las. 
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1.2 A LOUCURA NOS DEFINE? REFLEXÕES SOBRE O SOFRIMENTO 

PSÍQUICO E O ESPAÇO QUE A ELE É DELIMITADO 

Segundo Bernardes (1995, p.61): 

a localização da doença mental no corpo legitimou e legitima, no paradigma 

hipocrático,o desenvolvimento de procedimentos e técnicas 

intervencionistas, afinal este corpo encontra-se "...corroído pelas intempéries 

e infortúnios da natureza". No discurso médico a legitimação da intrusão na 

vida do paciente, com relações de poder bem estabelecidas. De um lado, os 

detentores do poder-saber que podem interferir como julgarem apropriado, 

de outro o paciente que passa a ser o único responsável por tal situação, 

afinal é nele que está a doença. O discurso que perpassa as instituições 

manicomiais "capacita" o técnico de saúde a invadir e interferir na conduta e 

na subjetividade do paciente. 

O manicômio tenta arrancar todas as marcas que diferenciam o sujeito como tal, no 

sentido de traze-lo para uma norma, um padrão de comportamento, onde há medicalização 

para sua estabilidade; mas ao mesmo tendo o faz perder a sua subjetividade, a conduta e os 

desejos passam a ser encarados como coisas de louco, reduzindo o indivíduo a objeto de 

estudo do outro, visto que não mais se garantem os direitos à cidadania. Aliás Camill e Paglia 

(1992) falam dessa transformação de pessoas em objetos, como uma especialidade da nossa 

espécie, onde a ideia é negar a cidadania dessas pessoas que fogem dos padrões sociais que 

são impostos, onde a alteridade destas pessoas é ameaçadora para a manutenção do status quo. 

“Quando se nega a este indivíduo o direito a cidadania, o direito a subjetividade, se 

escancara socialmente o quanto a diferença não é suportada na nossa cultura, fato que 

motivou a sua marginalização e transformação em doença” (Naffah Neto, 1994). Nesta 

citação, que faz referência a um personagem de Nietzsche, fala sobre pensar diferente, querer 

diferente enquanto todos querem coisas iguais, é condenado ao hospício. Naffah Neto (1994), 

ainda fala do pensar e sentir diferente onde o que é cultura não consegue dar conta de tudo, a 

totalidade do ser humano não consegue ser abarcada através dos padrões sociais, ela acaba 

escapando, o que gera uma impotência frente a animalidade que o homem possui. 

Isto impossibilita termos outra experiência com a loucura? O que poderia significar 

trabalhar com a loucura como uma normatividade vital? 
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Desta forma, Viana, Wickert & Gusmão (1997): 

os locais que querem tratar o sujeito dito louco, deveriam não tanto pensar 

na mudança de conduta quanto em proporcionar um ambiente acolhedor que 

possibilite que o sujeito se organize na sua subjetividade, objetivando a 

minimização do sofrimento psíquico, causado pela falta de continência 

simbólica. Salienta-se que os processos de subjetivação não combinam com 

a instituição manicomial que tem por princípio a padronização da conduta e 

a minimização dos sintomas que levaram à baixa hospitalar  

Precisamos apostar que esta outra normatividade, esta outra lógica, é abrir a 

possibilidade de em respeitando suas formas constitutivas também construir caminhos para 

identificar os sofrimentos associados a mesma. O espaço da loucura tem sofrimento, ser louco 

não é apenas uma normatividade singular, é ter toda uma outra lógica que foge da lógica 

hegemônica, e isso traz consequências, traz dor. Justificar esses comportamentos como parte 

de uma doença, de uma desrazão é cruel. Negar tal sofrimento é deixar de lado um sofrimento 

que acontece. Torná-la legítima é dar dignidade a experiência da loucura e criar a 

possibilidade de acolhe-la. Como sair de uma questão dicotômica, positivista e julgadora – 

caminho pelo qual seguimos, via de regra ao lidar com a loucura. Neste trabalho gostaríamos 

de apresentar o caminho desenvolvido por Nise da Silveira, que trouxe como grande 

contribuição um lidar com a loucura que parte do a priori da normatividade vital da loucura. 
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CAPÍTULO 2 

LOUCURA, ARTE, CLÍNICA E SEU LUGAR NA CONTEMPORANEIDADE 

Dentro de nós mesmos, possuímos inúmeros pensamentos, questões, vontades, 

desejos, anseios; é isso que nos tornam quem somos. Estar no mundo é estar vivenciando 

aquilo que ele traz e oferece, que aceitamos, absorvemos e digerimos. Digerir, em um sentido 

não só biológico, do organismo, mas em como sentimos o que vem para nós, como segue esse 

caminho dentro do nosso "organismo", como o assimilamos, o que é aproveitado e 

descartado. A complexidade do pensar e o modo dele é amplo e diversificado.  

 Sentir a flor da pele o que algo pode nos ocasionar é perceber como estamos 

propensos a tudo que a vida propicia. É estar vivo. Mas sabemos que o sentir não é igual – 

todo o sentir traz muitas coisas além do que se pode ver. 

Quando pensamos no sentir, através da loucura, não se pode esquecer que esta via traz 

um outro modo de ver as coisas. O louco sente de modo diferente do que é o normal. Normal 

enquanto padrão socialmente aceito e expresso. A verdade que estabelecemos e 

compartilhamos se difere da que é sentida pelo louco. Estamos, o tempo todo, enquanto 

tentamos compreender como funciona essa outra normatividade do louco, querendo que ela 

possa ser observável, descrita, compreendida. Ele não partilha da nossa verdade, mas para 

nós, ele precisa ser classificável e colocado em um lugar, assim como nós, mas diferente do 

nosso. Pensamos em uma terapêutica que coloque o louco dentro do que podemos considerar, 

tentando sempre trazer essa relação lou(cura) – o louco pode ser curado. Mas jamais podemos 

esquecer que ele também sente. Aliás, o sentir é regido por emoções mais avassaladoras, onde 

muitas vezes vemos nosso medo aparecer. Onde, para Franceschini e Fonseca, (2017, p.15): 

Nessa confluência da loucura como catástrofe e da arte pela via poética, 

aproximamo-nos de uma situação-limite: adentrando no muro podemos ver 

as vidas enclausuradas no esquecimento de seu dentro, vidas que em algum 

momento colocaram em xeque a cultura e o pensamento, pois tentaram 

recuperar uma linguagem que lhes é própria.  

 Uma linguagem, que parece não ser compreendida, que não queremos compreender. 

Sentir pelo outro é pensar no outro, se colocar no lugar do outro. Quem quer se colocar no 

lugar do outro? (não é uma questão de empatia, mas de direitos. o direito de ser de um modo 
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diferente). Como podemos nos relacionar com essa outra normatividade sem destruir ou 

transformá-la em outra coisa? 

2.1 A LOUCURA E SEUS DESDOBRAMENTOS: O OLHAR DE FORA E O 

SENTIR DE DENTRO 

 A loucura, por trazer toda uma via diferente da que a maior parte de nós tomamos, 

pode trazer um certo fascínio – uma curiosidade pelo modo que ela funciona. O 

funcionamento é rico, no seu sentido criativo. 

 Sua riqueza produtiva está relacionada a como essa linguagem que é própria do louco, 

onde ele quem é capaz de dialogar com ela. Uma linguagem que queremos ser capazes de 

interpretar, conhecer e descobrir. Entrar dentro deste mundo é querer que essa linguagem que 

se difere da nossa faça sentido, sendo que a nossa própria também nem sempre encontra 

ressonância para os loucos. Essa limitação sob o que rege essa linguagem do louco para o 

não-louco é um ponto que precisa ser discutido, no sentido que se diferem, não se cruzam em 

uma produção de sentido comum para uma interpretação que seja igual a de quem vive dessa 

situação. 

Quando se sabe que norma é a palavra latina que quer dizer esquadro e que 

normalis significa perpendicular, sabe-se praticamente tudo o que é preciso 

saber sobre o terreno de origem do sentido dos termos norma e normal 

trazidos para uma grande variedade de outros campos. Uma norma, uma 

regra, é aquilo que serve para retificar, pôr de pé, endireitar. ‘Normar’, 

normalizar, é impor uma exigência a uma existência, a um dado, cuja 

variedade e disparidade se apresentam, em relação à exigência, como um 

indeterminado hostil, mais ainda do que estranho. (CANGUILHEM, 1982, 

p. 211) 

O sentir de dentro e querer pensar de fora está exatamente nisso, pois convoca um 

outro que não é um outro que rege dos mesmos padrões, mas de uma outra ordem. Quando 

queremos colocar a norma dentro desses sujeitos, os desconsideramos como sujeitos que são. 

Queremos moldar as diferenças, as diversidades possíveis. Não ser normal, ou melhor, ser 

anormal é pensar que existe esse normal e que o outro é anormal exatamente por esta questão, 

por estar fora do normal. É a produção de um fora que deveria se constranger por estar nesse 

outro lugar. 
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Disciplinar esse corpo é uma necessidade que vem por falta de poder produzir regras a 

esse sujeito que é louco e que sua loucura não produz sentido para todos. 

Por fim, toda essa produção e modo de agir que se difere, traz uma necessidade, uma 

preocupação. Somos todos sujeitos, humanos, merecedores de espaço, de direito, de lugar, de 

sentir, refletir, ser, estar no mundo. Pensar em uma clínica da loucura é buscar a sua 

legitimidade. É trazer direitos a essas pessoas, que sofrem também. Sofrem principalmente 

por serem incompreendidas, serem esquecidas. A possibilidade de pensar em uma clínica da 

loucura e o papel que a arte pode exercer, com um lugar ao invisível, o colocando como 

alguém que também sente, que sofre e é digno – não só por isso, mas também -, é cidadania, é 

direito, é poder e ser. 

São nossos olhos, então, que se tornam oblíquos, pois aproximar-se da 

decomposição e da fratura irremediável que conduz à escuridão desse estado 

de ser é reconhecer o insustentável em nós mesmos, o que não pode ser dito 

e nem mesmo esquecido. (Franceschini & Fonseca, 2016) 

 Franceschini e Fonseca (2016), ainda falam do mal-estar que “se apresenta no 

momento em que experimentamos as turbulências do invisível provocadas pelas diferenças. 

Diferença e caos, como o lodo do muro, movem as partículas que fazem irromper outro 

plano”. Um plano que mostra um outro lado, um lado selvagem e vertiginoso, onde questões 

apaziguadoras, tranquilizadoras não se acumulam, e que tornam essas pessoas consideradas 

loucas como sujeitos diferentes e que se encontram sempre em estado de devir. (Franceschini 

& Fonseca, 2016) 

 Devir, puxando do latim, vem do tornar; vir a ser. De novo, é um caminho, uma 

possibilidade. A Reforma Psiquiátrica trouxe esse lugar, trouxe um olhar. Não um olhar 

persecutório, julgador, crítico; mas um olhar de cuidado, de respeito. O quão valorativo pode 

ser o cuidado? Cuidar é estar com o outro, é garantir a existência de outros.  

Quando se fala em Reforma Psiquiátrica, falamos da questão biomédica, da 

racionalização, do positivismo, da dualidade. De ser-louco. De estar no manicômio, de não 

poder responder por seus atos, da questão medicalização versus medicação. O medicar é o 

auxílio do medicamento para o sujeito, onde há questões de doença que precisam ser tratadas, 

enquanto que o medicalizar é transformar essa necessidade de tratamento em tudo, mesmo em 

questões afetivas ou de ordem social, trazendo uma patologização de questões outras. A 

medicalização é uma situação que cresce cada vez mais, não só para a questão da loucura, 
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mas no nosso cotidiano, em uma procura de estar “bem”. Se essa situação, cresce cada vez 

mais, como vemos desde crianças sendo medicadas e classificadas com sintomas que as 

colocam em alguma classificação de transtorno, onde o louco, que já se difere por natureza, é 

tratado? São as estratégias de apaziguamento dos ânimos dos loucos. 

O olhar diretivo, que separa o sujeito em partes. Em um corpo com especificidades, 

que parece não se relacionarem, é questão. Uma dor na perna pode estar relacionada a um 

movimento que se faz, ou um desconforto de uma situação que gera mais nervosismo e a 

necessidade de colocar essa energia em um movimento. Dispersar.  

Em meio ao incêndio criminoso, somos todos suspeitos. O suspeito 

(Blanchot, 2007) é a figura daquele que é e não é - criminoso - e que 

experimenta esse limite, um não-lugar, tal como a ausência presente na 

linguagem que fala de si, no interior de si e que se afasta do mundo. Por isso, 

desamarra a expressão de sua regulação e a faz transgredir, trazendo à 

superfície a tênue linha que separa o louco daquilo que ele não é. “O que é 

então a loucura, em sua forma mais geral, porém mais concreta, para quem 

recusa desde o início todas as possibilidades de ação do saber sobre ela? 

Nada mais, sem dúvida, do que a ausência de obra.” (Foucault, 2006, p. 156) 

(Franceschini & Fonseca, 2016) 

Somos esse outro que experimenta o não-lugar, o estar vivendo e escolhendo o lugar 

de quem “não pode escolhe-lo”. Estamos frente a essa nomeação, da qual, por muitas vezes, 

nos fazemos esquecer o quanto essa falta é causadora de sofrimento. É onde o pensar artístico 

pode surgir e trazer possibilidade. 

Digo arte como um instrumento, como uma carta na manga. A arte não se define, mas 

se expressa. Arte como um campo, mesmo que colocado, na maior parte das vezes, como 

apenas um entretenimento, uma distração, nela se tem e se produz muito. Esse viés procura 

concentração, foco, interação do que é produzido, reproduzido, criado. É uma vazão ao meio 

de tanta linearidade, uma abstração entre tanta tensão. Ela fala. Relaciona, traz de quem a 

produz, sua perspicaz, seus traços. 

Quem interage com o artístico, vê nele. E nele pode-se ver muito. O que essa produção 

pode trazer dentro de cada um não é direção, mas sim reflexão. É uma linguagem sem 

convenção, é um conversar com o íntimo que é único e ao mesmo tempo universal. 
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Resta-nos, na ausência de obra e de muro, interrogar o ser, fazendo tensionar 

o ser da literatura e o ser da loucura, nos quais as fronteiras são ignoradas: 

entre um e outro, um desastre prenuncia a criação de outra (im)possibilidade. 

Algo que diz desse vazio enquanto experiência incomum, emblemático 

mistério da morte e a morte enquanto potência da escritura. Furos 

subvertendo a lógica, questionando o inapreensível em nós: no domínio da 

arte existe vazão para a linguagem da loucura? O que é a loucura e o que não 

é? Um louco ou um poeta? Lembrando Foucault (Motta, 2002, p. 188) “onde 

termina a obra, onde começa a loucura?”. Experiência-limite que nos 

mobiliza a manter o muro incendiado como forma de dar atenção à dimensão 

crítica para desembrulhar outra história possível, outros modos de existência. 

Modo-loucura, artista-louco, que fez morada na arte para salvar a si mesmo. 

Sobreviver apesar de tudo. (Franceschini & Fonseca, 2016) 

Esse modo-loucura que faz morada na arte é encontrar um lugar legítimo, onde esse 

artista-louco tem lugar, lugar na arte. A arte é um lugar que é aceito, é um lugar social. 

Obedecer as normas e poder ser incluído é sair dos muros (manicomiais) para um lugar 

comum. Ser comum, nesse sentido, é poder fazer parte. 

“O salto do contemporâneo será deslocar a atividade artística como representação em 

direção à arte como possibilidade de experimentação fragmentária e intensiva voltada à 

produção de processos de criação e não unicamente à remissão dos sintomas” (Franceschini e 

Fonseca, 2017). É onde os sintomas deixam de ser sintomas e se transformam em produção, 

produção artística. 

2.2 É POSSÍVEL ENTRAR NO CAMPO TERAPÊUTICO A PARTIR DA ARTE? 

A ESPECIFICIDADE DA ARTE E CLÍNICA DIRIGIDA À LOUCURA 

 A arte é reconhecida dentro de questões clínicas a partir de submissões a essa área, 

como em outras. Uma arteterapia, uma terapia ocupacional com recursos artísticos, é um 

instrumento que funciona, que traz opções. Mas vale ressaltar que o lugar da arte é um lugar 

próprio, não como um lugar que sempre se submete ao outro, mas que pode servir de 

instrumento, de recurso, auxílio.  

Essa relação é benéfica, pensando em terapêutica, onde levamos em conta como este 

dispositivo é capaz de se explorar modos de inventar, manejar, construir e desenvolver 
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diferentes do que se apresenta como costumeiro. É uma outra sensibilidade e capacidade de se 

produzir, de modo diferente, fora do normal – um fora do normal aceito.  

Um pensar artístico traz uma via poética, uma via possível.  

“Na definição da Associação Brasileira de Arteterapia1, é um modo de trabalhar 

utilizando a linguagem artística como base da comunicação cliente-profissional. Sua essência 

é a criação estética e a elaboração artística em prol da saúde.” (Reis, 2013) 

Podemos ver que na psicologia, temos essa vertente terapêutica – arteterapia, onde 

desde Freud e Jung vê a arte como um campo que é produtor de questões próprias de cada um, 

onde nela se manifesta produções de si mesmo, capazes de revelar coisas que não seriam 

possíveis na fala. “Jung utilizava o desenho livre para facilitar a interação verbal com o 

paciente e porque acreditava na possibilidade de o homem organizar seu caos interior 

utilizando-se da arte” (Andrade, 2000, p.52). 

A colocação da arte como terapia não está só associada a questões psicológicas-

psicanalíticas, pensando em Freud ou Jung. Quando vemos questões sobre a arte nesses 

autores, vemos que Freud não explora muito, mas fala de como a arte está relacionada a 

questões do inconsciente, na sublimação. Em Jung identificamos uma outra leitura da arte, a 

colocando em seu trabalho e sendo utilizado nos trabalhos, posteriormente, de Nise da 

Silveira. Na Gestalt também se vê essa expressão da subjetividade do sujeito. Reis (2013) fala 

da mediação da arte na comunicação possuir vantagens, vantagens estas que são mais diretas e 

expressivas no universo emocional, por não passar por uma racionalização do discurso verbal. 

Além de que “com a atividade artística, facilitamos o contato do sujeito com suas questões 

por um viés criativo, e não apenas dando forma a determinado conteúdo subjetivo, mas 

também podendo reconfigurá-lo em novos sentidos.” (Reis, 2013). Com isso, ele fala para 

pensarmos na atividade criadora como instrumento e arte como caminho para essa 

transformação subjetiva.  

O potencial criativo é o poder explorar. Ter um campo que se pode cavar, procurar 

coisas. O “fazer arte” é procurar capacidades inventivas, poder utilizar do não-verbal também, 

o que é uma relação diferente do conversar. É uma comunicação que se expressa a partir de 

uma reorganização das experiências, de elementos que se encontram nelas. Reorganizar é 

poder produzir algo novo com o que já se tem. Continuo dizendo: é possibilidade. 
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O que pode então a loucura com a arte? A arte, nesse ínterim, não insurge 

como um meio para recuperar a saúde mental - esse pode vir a ser um dos 

seus efeitos - mas alarga o cone para deixar o trânsito livre aos fluxos. 

Um desescritor não busca a palavra para expressar sua doença, mas 

o infinito do seu ser que desescreve. Por isso, a arte pode, na relação com a 

loucura, tornar-se a linguagem essencial na perigosa travessia em direção à 

experiência, transpondo a vivência desse estado terrorífico para trazer ao 

mundo um sentido corriqueiro, reconhecendo o delírio como outro modo de 

experiência. Pode então, tornar-se poética de vida, como fez (Manoel de 

Barros, 2001) ao afirmar que tudo o que pode ser disputado no cuspe à 

distância pode ser matéria de poesia. (Franceschini & Fonseca, 2016) 

 Arte como um campo de produção, um campo possível e universal que traz sentido 

aos sem sentido. Que nos acompanha desde os primórdios da humanidade, que expressa e 

acompanha nossa história, nosso sentir e nosso ser. É um caminho possível. A pontuação aqui 

sempre aparece para esse caminho: um lugar possível, uma possibilidade de existir e ser, 

dentro das normas que nos conduzem, para o social. Estar fora do social é ir para a visão do 

louco transgressor, animal, sem racionalidade, que é selvagem e não pensa. Não faz parte da 

sociedade e não merece ser cidadão, como os que seguem as normas.  

 A arte é uma via aberta, universal. Sendo universal, é possível. Este possível seria um 

lugar social para o louco-artista? 
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CAPÍTULO 3 

A DEFESA DE UM OUTRO: UM LUGAR SOCIAL PARA O LOUCO-ARTISTA 

 Pensar em alteridade é pensar em um outro. Defender uma alteridade é defender um 

outro, um outro lugar. Trazer a ideia de como a arte pode se relacionar com a loucura, como a 

arte pode se relacionar com a clínica dirigida a loucura, é aprender a "pisar" com cuidado. 

 A arte também pode favorecer um modo de cuidado, no sentido de trazer um lugar 

social para o louco: o do artista. O cuidado aqui é e está em como isso pode ser possível, sem 

ferir a garantia de direito desse sujeito. 

 Atitudes que passam para os depósitos (manicômios) da civilização tudo o que não se 

quer ver. Portanto, um novo olhar é necessário, através de um movimento dos sentidos que 

permita ver esse outro lado. 

 Essa brutalidade que acompanha o louco se torna mais leve ao entrar em contato com 

o que é aceito. O mal estar gerado, quando visto por uma outra via, no caso, trazida pela arte, 

é um modo de explicar o que não é explicado, mas que pode ser olhado. 

 Na arte há mais liberdade. É um canal que se difere da linguagem por não ser 

necessariamente obrigada a seguir uma ordem outra. Ela pode se fazer e ser diferente, 

acompanhar épocas, pessoas, situações, sentimentos ou simplesmente deixar se fazer. É uma 

produção que está sempre se modificando, assim como vemos as correntes literárias, existem 

os movimentos artísticos que acompanham nossa história e tipos de arte que podemos ver em 

museus, em escolas, em nossas casas, estabelecimentos, e até mesmo em papéis em branco 

esperando para serem rabiscados.  

 Aqui o interessante é isso: o possível, o produzível.  

3.1 O CONCEITO DE ARTE BRUTA E SUA PRODUÇÃO 

 Aqui a questão da arte é sobre sua liberdade, seu potencial criativo e a possibilidade 

que ela é capaz de trazer. Arte bruta ou ArtBrut, termo criado pelo pintor Jean Dubuffet, traz 

uma concepção para as criações de pacientes psiquiátricos, ou seja, uma arte produtiva, 

criadora, de artistas que não são profissionais nessa área, mas que produzem. Arte Bruta é 

uma arte que é produzida sem normas, sem padrões ou modelo. É uma arte livre, sem 
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regimento, que se produz pelos impulsos, sentidos, inventiva; que manifesta essa produção 

criativa, a desperta. 

A arte transcende, ou melhor, ignora a diferença entre as frágeis fronteiras da 

sanidade e da loucura, como ignora a diferença entre primitivos e modernos. 

Nas composições desses artistas, cujo diagnóstico é frequentemente sem 

esperança (esquizofrenia incurável), cumprem-se as duas exigências da arte: 

“ser a destruição da comunicação comum e ser a criação de uma outra 

comunicação”, isto é, ser a instauração de uma comunicação incomum. 

(Frayze-Pereira, 2003, p. 197) 

Arte como veículo que pode endereçar um sentido. Onde, até os rabiscos são vistos e 

não descartados. Desde as sociedades primitivas, eles traziam história, traziam do sujeito, 

traziam do que era vivenciado e experenciado. Dubuffet via a pintura como uma linguagem 

mais rica que as palavras, trazendo muito mais significação e mais imediata que as palavras, 

onde pensamentos e linguagem relacionados a arte eram capazes de nos fazer pensar sobre 

sua produção.  

A arte que traduz os níveis mais subterrâneos da mente pode ser buscada em 

domínios nos quais a escrita não tem acesso e, mais que isso, muitas vezes é 

exercitada por pessoas que não escrevem, pois nunca escreveram, não mais 

escrevem ou raramente o fazem, talvez nem falem, apenas se expressam por 

imagens. [...] A Arte Bruta apresenta traços formais correspondentes: as 

obras são, na sua concepção e técnica, altamente indenes às influências 

vindas da tradição ou do contexto artístico. (Passeti, 2009) 

É aqui, que a arte, como Arte Bruta, pode ser vista como uma produção que é 

validada, e nesse sentido ao encontrar com a loucura constituem um possível traduzível. 

Assim, podemos ficar com uma certeza: 

enquanto houver vida haverá arte, e vice-versa. Pinturas rupestres são a mais 

remota evidência material da existência de vida humana neste planeta. Isso 

faz pensar que não vivemos sem arte. Ao menos para nós que sabemos o 

quanto arte, vida e liberdade são imprescindíveis. Não fosse isso, esboços de 

arte não seriam a forma mais tênue, inicial e balbuciante de expressão, 

quando os humanos começaram sua existência em diversas partes do planeta, 

e quando eles diariamente quase se anulam, nos confins dos seus interiores 
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atormentados. A arte é capaz de trazer de volta à vida e o prazer de viver faz 

dela uma obra. (Passeti, 2009) 

 A arte é esse espaço com potencial criativo, capaz de unir sensações e compartilha-las 

através de expressá-las em diversos modos. Ao mesmo tempo que é despretensiosa, traz 

consigo um feeling, um sentimento para quem olha, não só o artista, produtor do que foi feito, 

mas um olhar de um outro que vê e pode pensar e senti-lo, a partir de si, a partir da sua 

subjetividade. Compartilhar, isso é social também. É espaço e possibilidade. 

 Nise da Silveira soube reconhecer que a arte é capaz de trazer de volta à vida e ao 

mesmo tempo nos ensinou que a loucura fala de vidas, existências, experiências. 

3.2 A REPRESENTATIVIDADE BRASILEIRA A PARTIR DE NISE DA 

SILVEIRA 

 Nise da Silveira é brasileira. Ela criou uma outra relação com a loucura em sua época, 

que produz reflexos até os dias de hoje. Em um momento que o poder biomédico procurava 

dar lugar físico ao sofrimento da doença mental na ergoterapia, através de métodos cirúrgicos 

e de sofrimento físico, como lobotomia, eletrochoques, modos de torturas gerais, etc -, para 

“resolver” esse “problema”, onde o que seria extinguir um comportamento, mesmo com suas 

consequências negativas para o sujeito, significava resolver o que incomodava – o modo de 

agir do louco -. Era a solução, independentemente das consequências. 

 Colocada frente a realidade de uma ala de terapia ocupacional, setor que era 

considerado uma área menos séria, de descontração, comparada as outras, sofrera por ter 

opiniões diferentes dos outros médicos referente ao seu posicionamento e seu gênero - uma 

única mulher e médica, em um hospital. Nise da Silveira era minoria em diferentes dimensões 

da realidade que atravessava o "tratamento do louco". A ela como castigo foi destinado 

trabalhar no setor de Terapia Ocupacional. Situação precária, com poucos recursos para atuar, 

foi seu olhar sensível que trouxe mudança. Ela escolheu a vida, a arte e o afeto. Seu trabalho 

era despertar naqueles sujeitos sem subjetividade – haviam perdido devido aos cuidados que 

até então estavam sendo implementados naquele lugar -, um lugar possível. Um lugar 

legítimo. Ela questionava, deixava que eles pudessem ter a liberdade de produzir o que 

quisessem, do modo de quisessem. Não havia intervenção no trabalho desses clientes – 

maneira pela qual ela tratava seus pacientes. Como material que pudesse auxiliar esses 

clientes no ateliê, onde era o espaço de TO, utilizou canetas, lápis de cor, argila, etc. 
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Mudanças no modo de agir dessas pessoas foram aparecendo. O despertar esse lado artístico 

nessas pessoas foi acontecendo e tornando parte deles. 

 Para Nise, a oportunidade de desenhar que ela dava aos seus pacientes era um modo 

possível para acessar o mundo interno deles, de modo livre e espontâneo. Esses trabalhos 

artísticos produzidos fizeram com que Nise se desprendesse muito da psiquiatria tradicional e 

abrisse um espaço, a um outro caminho clínico possível, um caminho que respeitava essas 

pessoas. Ela percebia cada vez mais como a capacidade criativa desses pacientes era grande: 

pintura, marcenaria, escultura, dança, música, teatro, costura, dentre outros; onde 

“procuravam-se oferecer atividades que estimulassem o fortalecimento do ego dos pacientes, 

a progressiva ampliação do relacionamento com o meio social, e que servissem como meio de 

expressão.” (Castro e Lima, 2007). 

 Nise procurava, através dos diversos modos possíveis de arte, dar espaço para a 

expressão dessas pessoas, que ela considerava despontencializados. Nesses trabalhos, o 

mundo interno era contrariado aos padrões estabelecidos, mas possuíam grande riqueza e 

conservação dos mesmos, apesar do longo tempo que estavam adoecidos, dentro de hospitais 

psiquiátricos. Ela acreditava que qualquer atividade era expressiva, o que o paciente era capaz 

de produzir era fruto de sua própria expressividade e desde como executava suas ações. Essa 

passagem que projeta o mundo do psicótico para o papel ou para qualquer outra atividade 

cada vez mais a aproximava da relação com a arte, a associando a uma clínica. Um modo de 

trazer o que estava dentro da realidade interna do paciente para o mundo externo. O dentro 

para fora, o expressar. Uma possibilidade de reconhecer esse sujeito e reconstruir suas 

relações. 

 Um laço social é criado a partir da inscrição social. O que Nise faz é construir um 

lugar social para viver esta experiência de outra forma, já que o isolamento não tem relação 

com a loucura, mas com a lógica manicomial do olhar sobre o louco. Nise está dentro do 

manicômio, mas não trabalha a partir dele. 

 O seu olhar trazia espaço para o que era manifesto por eles. Sua escuta, sua atenção e 

liberdade nas produções próprias, sem interferência ou condução de como fazer estabelecia 

uma nova relação de cuidado, uma nova relação entre "paciente" e terapêuta. Seu trabalho na 

terapia ocupacional mudou o caminho da psiquiatria tradicional para um campo mais 

investigativo, e não normativo, medicalizador ou punitivo. A questão terapêutica começa a 

ganhar espaço frente a necessidade diagnóstica e classificatória do louco. O caráter 
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transgressivo do louco passa a ser valorizado, não como oposto, mas como um modo de agir. 

Passeti (2009), pontua:  

Ora, é porque o artista é instrumento da arte que a psicologia do artista é um 

tema coletivo. Ela diz respeito àquilo que o homem é enquanto artista: 

"homem coletivo, portador e plasmador da alma inconsciente e ativa da 

humanidade". Para a doutora Nise, é essa a tarefa do artista, tarefa que 

muitas vezes lhe solicita "o sacrifício de sua vida, de sua felicidade". Nesse 

sentido, na condição de visionário, o criador é depositário de um saber 

misterioso que o leva a dizer o indizível sem que ele mesmo o saiba porque.  

 A produção artística e a sua força são modos diferentes de expressão. Quando vemos 

Nise colocar para fora dos ateliês da ala de terapia ocupacional do hospital psiquiátrico para 

galerias de arte, sendo aceitos, comentado por críticos e valorizados, é onde continuamos com 

esse questionamento: a cultura que oprime esses loucos, como desviantes, oprime também seu 

potencial produtivo e criador? Por que essa via que o encaixa dentro do social se torna tão 

difícil e tão pouco trabalhada dentro dela?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

CONCLUSÃO 

 Vivemos em um eterno ser-estar exigidos pelo social. Nosso sistema institucional traz 

essa procura por padronização do ser humano. A razão é considerada uma elevação de um 

homem social, no sentido de que ele atende as normas, moral e lei exigidas para se viver nesse 

meio social. Possuímos papéis sociais e seguimos padrões de comportamentos, mas apesar 

dessas exigências de normalidade também convivemos com as contradições, conflitos e 

existências que revelam diversidades de ações, diferenças que são sustentadas por pulsões, 

frustrações e desejos.  

 Na loucura vemos as contradições, conflitos, existências e diferenças aparecerem em 

primeiro plano, o que gera desconforto para, nós, como sociedade, lidar com esse modo de 

viver. O ser louco é uma questão social que traz incômodo, traz um olhar preocupado. Esse 

modo transgressor é visto com outros olhos. A loucura vinculada com a arte demonstra a 

possibilidade de outra norma. De uma representatividade possível, além da padronizada. O 

sujeito fora da curva é uma situação que traz questões, não é o desejado, sendo então 

necessária a sua separação do que é aceito, os enclausurando para essa homogeneidade. 

 Colocar um lugar de possibilidade é abrir um leque, dar opções, que muitas vezes está 

fechado, difícil de manusear ou segurar. O possível existe quando se dá espaço para que este 

aconteça, não só poder, mas dar margem para que coisas fluam e aconteçam. 

 Neste lugar de possibilidade, de espaço, de questionamento, vemos como o que faz 

parte de nós é influenciador do nosso olhar para o mundo e para o outro. Somos sujeito, 

somos sociedade, somos unidades, singularidades e esse poder ser é essencial para que o que 

parece estar fora, possa estar dentro. Estar inserido, fazer parte. 

 Um lugar possível de inserir esse sujeito que fica perdido é conseguir se encontrar a 

partir de um meio que dê espaço para que esse louco possa se expressar. E onde conseguimos 

ver deste modo, com o auxílio de Nise, no Brasil, é na arte. 

 Um olhar sensível para o outro, que não somos nós, é de suma importância para que 

haja relações possíveis com um outro que é diferente, que também sente e sofre.  

Mas o mal-estar é subjetivo ou social? O discurso social contemporâneo 

como opressor de estar inserido em alguma classificação causa um mal-estar 

subjetivo, fazendo com que o sujeito busque de certa forma, uma 
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identificação com um diagnóstico, pois é a partir dessa inserção na 

classificação psicopatológica que ele encontra seu lugar no meio social. O 

sujeito acaba permanecendo em uma alienação por situar-se “dentro” daquilo 

demandado pela sociedade. A partir dessa alienação, ele busca um 

enquadramento diagnóstico, a fim de – ilusoriamente – pertencer ao discurso 

social. (Delajustine, 2014) 

 O mal-estar aqui se refere ao direito e legitimidade de lugar para quem é classificado 

como anormal e que é diferente. Nos classificamos a todo momento e essa classificação 

parece ser nossa identidade, quando na verdade, somos muito além do que apenas um modo 

de agir para a sociedade. Estamos aqui, vivemos.  

 Verbos que transitam, que podem mudar de tempo e modo, é assim que nos 

apresentamos: estando e vivendo. Poder viver é não ser apenas um corpo dócil e disciplinado, 

estigmatizado, mas ser um corpo que pode se despir de todas essas denominações sociais e 

aparecer como quem é. O corpo nu é aquele corpo que se apresenta como é, como veio ao 

mundo. Essas roupas e acessórios que nos acompanham são extras, pensando na subjetividade 

e na produção dela. Entregar-se como pessoa, não como padrão social aceito, difundido e 

apresentado. Estar nele, mas não apenas nele, como ele quer. 

 Poder ser além, poder ser além dessa lou(cura) nomeada, que transgride e precisa ser 

domesticada. Ser cidadão, ser pessoa, poder ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O fim da arte inferior é agradar, o fim da arte média é elevar, o fim da arte superior é 

libertar.” Fernando Pessoa 
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