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Dedico este trabalho às pessoas que lidam com atividades manuais e
expressivas, processando-se, sobretudo em nível não verbal, pois se
compreende que este tipo de tratamento não goze de prestígio na nossa
cultura tão deslumbrada pelas elucubrações do pensamento racional e tão
fascinada pelo verbo.
Adaptação argumento SILVEIRA, Nise, Imagens do Inconsciente, 2015, p.73.
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"Os doentes mentais são como beija-flores. Nunca pousam. Estão sempre
a dois metros do chão."
Bispo do Rosário

Obras de Adelina Gomes
(1916-1984).Foi internada com
21 anos de idade no Centro
Psiquiátrico D. Pedro II em
Engenho de Dentro (RJ).
Dedicou-se ao trabalho em
barro, pintura e confecção de
flores de papel. Produziu cerca
de 17.500 obras.

Obra de Fernando Diniz (1918-1999).
Em 1949 começa a freqüentar o
ateliê. No início, não levantava a
cabeça e sua voz baixa mal se ouvia.
Ao ser perguntado sobre a razão da
beleza de suas pinturas, respondia:
“Não sou eu, são as tintas”.

Obra de Emygdio de Barros (18951986). Fez cerca de 3.300 obras no
ateliê
de
pintura
do
Centro
Psiquiátrico D. Pedro II em Engenho
de Dentro (RJ). Após 23 anos de
internação começou a frequentar o
ateliê.

Obra de Carlos Pertuis (19101977). Foi internado com 29 anos de
idade (1939).Em 1949 começou a
frequentar o ateliê. Produziu cerca
de 21.500 obras. No último período
de vida, suas pinturas giravam em
torno do tema mítico do sol.
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Adelina Gomes
(1916-1984)

“Procurei na enfermaria alguém que
tivesse habilidades artísticas ‘bom, tem
uma mulher aí que faz bonecas. Sim, mas
ela é muito perigosa, risco de vida com
ela.’ Aquilo justamente me interessou e
por quê? ‘Ah, ela maltrata muito, dá surra
nos colegas’. O enfermeiro mostrou as
bonecas dela. E as bonecas dela me
interessaram muito. Pensei: ‘bom, essa
mulher precisa de uma pessoa, de uma
gentileza, delicadeza, trato’.Eu trouxe
Adelina protegendo-a com o chapéu. Ela
ria muito. Sentou-se no pátio, foi uma
pérola, não era agressiva nada. Ria muito
e olhava, tinha um charme, tinha uma
beleza interior muito grande”.
Almir Maugniet

Emygdio de Barros
(1895-1986)

“Com relação a Emygdio podemos afirmar
que raramente alguma obra pictórica foi
capaz de nos transmitir a sensação de
deslumbramento que recebemos de seus
quadros. A pintura de Emygdio não reflete a
experiência humana no nível da sociedade e
da história. A ruptura com o mundo objetivo
precipitou-o numa aventura abismal, em que
o espírito parece quase perder-se na
matéria do corpo, afundar-se no seu
magma. E é daí, desse caos primordial que
ele regressa, trazendo à superfície onde
habitamos,
com
suas
imagens
fosforescentes, os ecos de uma história
outra, que é também do homem, mas que
só a uns poucos é dado viver."
Ferreira Gullar
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Fernando Diniz
(1918-1999)

“Tudo no mundo é redondo, ou se não,
quadrado. Na natureza as frutas são
redondas. O homem fazendo é quadrado caixas, etc. A natureza é assim. A bola do
mundo
é
redonda
também.
Para mim uma mandala é uma porção de
coisas, tem tantas coisas em volta da
mandala... Alguém perguntou: Um ovo
estrelado é uma mandala? Cada pessoa diz
uma coisa, cada mandala é diferente da outra.
Eu tava pensando que uma mandala é uma
roda grande com uma porção de figurinhas de
ouro em volta. Tava pensando que era alguma
coisa da religião.”
Fernando Diniz

Carlos Pertuis
(1910-1977)

Certa manhã, raios de sol incidiram sobre
um pequeno espelho de seu quarto: o
brilho extraordinário deslumbrou-o, e
surgiu diante de seus olhos numa visão
cósmica - "O Planetário de Deus" -,
segundo suas palavras. Gritou, chamou a
família, queria que todos vissem também
aquela maravilha que ele estava vendo. A
visão do "Planetário de Deus" ficou para
sempre
gravada.
Logo
que
teve
oportunidade de pintar, oito anos depois
da incandescente visão, Carlos, movido
por forte necessidade interna, tentou
representá-la sobre o papel com os meios
precários de que dispunha, ele, um
sapateiro que nunca havia pintado.
Relato história de Carlos Pertuis
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“O que melhora o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com a outra”.
“O que cura é a alegria, o que cura é a falta de preconceito”.
Nise da Silveira
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RESUMO

Neste artigo nos propomos a fazer uma revisão bibliográfica dos teóricos
que discutiram acerca da arteterapia e como esse dispositivo clínico-político
contribui no processo de reabilitação psicossocial de pessoas com sofrimento
psíquico grave, através da articulação da teoria com as práticas já realizadas
no Brasil que foram precursoras no âmbito da reforma psiquiátrica e essenciais
na trajetória da luta antimanicomial em nosso país. Partimos dos nossos
questionamentos para tornar a discussão e reflexão ainda mais instigantes e
com a proposta de respondê-las ao longo do artigo: como intervir e reabilitar,
reconstituir as pessoas com sofrimento psíquico grave como autores da própria
história, capazes de se transformar em artistas da própria vida? Como o
processo criativo pode minimizar os efeitos negativos da doença mental? Como
a arte pode retratar os conteúdos do psiquismo e auxiliar como parte do
processo terapêutico? À medida que a emergência da expressão se mostra
cada vez mais indispensável, como explorar a criatividade e possibilitar que
pessoas em processo de reabilitação psicossocial entrem em contato com seu
próprio universo interno e com o mundo? Com base nessas perguntas,
realizaremos a articulação do tema sobre arteterapia de forma teórica e prática,
através do que já foi realizado no Brasil e também contextualizar as
intervenções contemporâneas. Essas ações terapêuticas têm como objetivo
agenciar o pertencimento social da pessoa com sofrimento psíquico grave de
forma positiva e, a partir daí, extrair legitimidade e nela encontrar seu sentido
através da inclusão pela arte que é a expressão da liberdade.

Palavras-chave: Arteterapia; Dispositivo Clínico-Político; Reabilitação
Psicossocial; Reforma Psiquiátrica; Luta Antimanicomial; Arte; Sentido;
Pertencimento; Criatividade; Liberdade.
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ABSTRACT

In this article we propose to make a bibliographical review of the theorists
who discussed about art therapy and how this clinical-political device
contributes to the process of psychosocial rehabilitation of people with severe
psychic suffering through the articulation of the theory with the practices already
carried out in Brazil that were precursors in the scope of psychiatric reform and
essential in the trajectory of the anti-asylum struggle in our country. We start
from our questions to make the discussion and reflection even more stimulating
and with the proposal to answer them throughout the article: how to intervene
and rehabilitate, to reconstitute people with severe psychic suffering as authors
of their own history, capable of transforming themselves into artists of life itself?
How can the creative process minimize the negative effects of mental illness?
How can art portray the contents of the psyche and assist as part of the
therapeutic process? As the emergence of expression becomes increasingly
indispensable, how can we explore creativity and enable people in the process
of psychosocial rehabilitation to come into contact with their own inner universe
and with the world? Based on these questions, we will articulate the theme on
art therapy in a theoretical and practical way, through what has already been
done in Brazil and also contextualize contemporary interventions. These
therapeutic actions aim to assure the social belonging of the person with severe
psychological suffering in a positive way and, from there, to extract legitimacy
and in it to find its meaning through the inclusion by art that is the expression of
freedom.

Keywords: Art therapy; Clinical-Political Device; Psychosocial Rehabilitation;
Psychiatric Reform; Antimanicomial Struggle; Art; Sense; Belonging; Creativity;
Freedom.
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1 INTRODUÇÃO

Essa pesquisa destina-se a todas as pessoas que acreditam na potência da
arteterapia como dispositivo clínico-político de reabilitação psicossocial de
pessoas com sofrimento psíquico grave. Esse trabalho também é direcionado
àqueles que queiram saber mais sobre a temática e também para os
profissionais que já atuam na área e criam novas alternativas de intervenção no
viés da reabilitação e que trabalham com o objetivo de promover, através da
arte, o caminho para a socialização, elaboração e sentido de existência para o
sujeito. Dessa forma, justifica-se a relevância deste estudo por apresentar
experiências de pacientes envolvidos com a arte como dispositivo clínico de
reabilitação psicossocial e como essa intervenção pôde modificar seus quadros
clínicos

de

diferentes

formas

a

partir

do

reconhecimento

de

suas

potencialidades e da ressignificação acerca de si e do mundo.
A escolha pelo tema partiu do meu encantamento pela arte e pela
Psicologia. Anteriormente, não imaginava que estas duas áreas pudessem se
entrecruzar, porém, com base na minha experiência na oficina de arte/pintura
do projeto Vivendo e Reaprendendo, pude desenvolver e relacionar esses dois
ramos apaixonantes que se transformam em uma área potente quando
vinculados ao contexto de intervenção clínica: a arteterapia que segundo
Vigotski (1998, p.315 apud REIS, 2014), é uma "técnica social do sentimento,
um instrumento através do qual incorpora ao ciclo da vida social os aspectos
mais íntimos e pessoais do nosso ser". Discutirei sobre a minha prática como
voluntária neste projeto que faz parte de uma ONG chamada CPIP (Centro de
Prevenção e intervenção nas Psicoses) localizada na cidade de Porto Alegre
que tem o objetivo de promover oficinas de artes/ pintura na qual faço parte, e
outras modalidades de oficinas para reabilitação psicossocial de pessoas com
sofrimento psíquico grave. Diante dessa experiência, irei explorar os obstáculos
que o campo da arteterapia enfrenta no âmbito da prática como dispositivo de
intervenção clínica nos espaços. Resgatarei o trabalho de Nise da Silveira no
ateliê de pintura do Centro Psiquiátrico D. Pedro II em Engenho de Dentro (RJ),
mostrando as obras de alguns pacientes e as interpretações da profissional
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acerca das obras e das relações entre o sujeito e o seu mundo interno a partir
do que expressa na arte.
Nise da Silveira, psiquiatra precursora da arteterapia no Brasil, na sua obra
“Terapêutica ocupacional: teoria e prática” (s/d), fala das imagens do
inconsciente objetivadas na pintura que se tornam passíveis da tomada de
consciência nas suas significações profundas. Segundo a autora, o doente
passa a ver de forma menos apavorante e, mais tarde até inofensiva, suas
lembranças e informações confusas e fragmentadas do inconsciente. A partir
da arte, os pacientes ficavam despojados de suas fortes e desintegrantes
cargas energéticas (SILVEIRA, s/d, p.32).
A primeira parte do artigo retrata a história da loucura, posteriormente é
relatado o episódio de massacre no Hospital Colônia de Barbacena (MG) entre
os anos 1960 e 1970, período este que houve o maior número de mortes. Na
terceira parte descrevemos o início da Reforma Psiquiátrica no Brasil,
apontando para a desconstrução do modelo manicomial e criação de uma
proposta de desinstitucionalização. Adiante, conceituo a interface da arte e a
promoção da saúde mental como dispositivo clínico e o fazer artístico como
mediação no processo de autoconhecimento e de ressignificação do sujeito
acerca de si próprio e de sua relação com o mundo. Em seguida, descrevo as
formas como a arte pode ser um dispositivo de cuidado, correlacionando os
teóricos Freud e Jung e suas abordagens distintas acerca das interpretações
da linguagem artística associada à psicoterapia. Por fim, relato algumas
histórias de pacientes no ateliê de pintura do Centro Psiquiátrico D. Pedro II em
Engenho de Dentro (RJ), onde a psiquiatra Nise da Silveira realizava seu
trabalho de arteterapia para reabilitação psicossocial desses sujeitos.
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2 REVISÃO TEÓRICA

2.1 Apontamentos sobre a história da loucura

A chamada loucura é, para o corpo social, um problema. Em certa medida,
a loucura é justamente aquilo que aparece no corpo social como não reduzido
a outras categorias que tentam dar conta da diferença, dar conta do que
aparece como incomodamente desigual. (TENÓRIO, F., 2002). O autor
prossegue ao problematizar o conceito de loucura nos fazendo perceber que a
pretensão de harmonizar loucura e sociedade é problemática em si mesma,
pois aparece no social como diferença irredutível.
Foucault (1978) notara as variações históricas de um conceito (a razão), o
qual delega as distintas manifestações de um objeto, que de loucura, passa
pela desrazão, para ser objetivada como doença mental. É nesse sentido que
seu interesse repousa na sua tese principal e lança-se ao desafio de debater
sobre toda uma má compreensão e uma má apreensão da loucura como
linguagem patologizada, pois foi assim tornada no decurso da história.
Por muito tempo, muitas pessoas com comportamentos distintos dos
padronizados pela sociedade foram interpretadas como “loucas” ou desviantes.
Assim se inicia a história acerca da loucura, com o enclausuramento e
sofrimento destes sujeitos que foram e, até hoje são estigmatizados pela
sociedade dita como “normal” (FERREIRA, 2013). Afinal, o que é normal e o
que é patológico? Quem realmente é legítimo e autêntico com a sua
capacidade de sentir e existir?
Quando ocorrem atos que ultrapassam a fronteira do estabelecido, no geral
pedem punição para quem atravessou essa fronteira. “Cerceiam, isolam e
depois negam como uma sujeira que botamos debaixo do tapete, que por não
estarmos vendo-a acreditamos que ela não está lá.” (BRASIL, C. et al 2009, p.
2).
Com esta perspectiva de isolar, evidenciando a presença de uma tradição
fundada na negação dos direitos humanos, foram criados as “casas de
correção” (penitenciárias), ou seja, espaços que tinham o objetivo de
enclausurar todas as pessoas consideradas desalinho social como, por
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exemplo, profissionais do sexo, moradores de rua, deficientes físicos, negros,
crianças consideradas rebeldes, mães solteiras, garantindo que não ficassem
perambulando pela rua, à vista dos passantes, o que era incompatível com o
grau de civilidade. Estes locais se utilizavam de práticas autoritárias para impor
o trabalho aos indivíduos represados (GUERRA, A., 2008 apud FERREIRA, G.,
2013).
Em 1830, a recém-criada Sociedade de Medicina e Cirurgia lança uma nova
palavra de ordem: “aos loucos o hospício”. O hospício, considerado na época o
principal instrumento “terapêutico” da psiquiatria, aparece como exigência de
uma crítica higiênica e disciplinar às instituições de enclausuramento em uma
população que começa a ser percebida como desviante, a partir de critérios
que a própria medicina social estabeleceu. (FONTE, E. 2013). A cultura
ocidental, portanto, em seu imaginário social, alienou e produziu a loucura,
isolando-a; a ciência classificou a loucura como doença mental, medicalizandoa e estruturando o monólogo da razão sobre a desrazão. (CORBANEZI, E.,
2009).
Assim, no final do século XVIII, segundo Costa (2003 apud CORREIA, L.
2009) o manicômio surge como local para ser "tratada" a loucura com
ocultamento e exclusão, com vistas a uma "cura", de acordo com a ordem
fundada pelo médico francês Philippe Pinel, a qual representa o marco
inaugural da fundação da chamada Medicina Mental ou Psiquiatria. Ele criou o
primeiro método para a loucura na modernidade, denominado “Tratamento
Moral”, baseado em confinamentos e sangrias e consagrou o hospital
psiquiátrico como o lugar social dos loucos. O referido método consistia em
usar do rigor científico para "convencer" o louco a voltar à sanidade mental,
buscando analisar e classificar seus sintomas. (BIRMAN, 1978 apud CORREIA
2009). De acordo com o mesmo autor, o princípio do isolamento para o médico
Philippe Pinel constituía-se como recurso necessário para retirar o "alienado"
do meio confuso e desordenado e incluí-lo em uma instituição disciplinar regida
por normas, regulamentos, e diversos mecanismos de gestão da vida cotidiana
que reordenariam o mundo interno daquele sujeito e o resgatariam para a
razão.

17

Foucault (1978), em seu livro “A história da loucura na Idade Clássica”,
alega que a loucura foi convertida em doença psíquica simultaneamente à
chegada do capitalismo, já que o louco não tinha importância no universo da
produtividade. Nessa obra, Foucault não negligencia uma análise causal da
doença mental e demonstra que sua causalidade não reside em um fato
psicológico, mas em um fato histórico e social. O que não se adequava à nova
formação social passou a ser visto como doença, anormalidade, de tal modo
que deveria ser afastado e “corrigido”. (FOUCAULT, M. 1978 apud FERREIRA,
G. 2013). Então, a partir da Idade Média e o surgimento do sistema capitalista,
houve certa reprovação da sociedade burguesa ao ócio, de tal forma que
qualquer modo de inatividade e improdutividade, inclusive a loucura, era
abominado.
Somente a partir da década de 70 do séc. XX, é que grupos de
profissionais, que atuavam nos serviços de atenção à saúde mental,
começaram a questionar e a discutir a necessidade de outras formas de
tratamento às pessoas com transtorno mental, chamando a atenção para um
serviço de saúde mental baseado na integralidade e na humanização em vários
fatores, pois, segundo Resende (2001; SILVA, 2001; apud CORREIA, L; 2009)
as práticas exercidas nos hospitais psiquiátricos brasileiros revelam a
tendência de um tratamento que legitima a exclusão destas pessoas e
confirmam a cultura dessa população. Ainda hoje, a cultura existente no
imaginário da sociedade e no modelo assistencial asilar para o tratamento das
pessoas com transtornos mentais é de exclusão.

2.2 O holocausto Brasileiro: o massacre no manicômio de Barbacena (MG)

Em 1903, criado pelo governo estadual, para oferecer "assistência aos
alienados de Minas", o Hospital Colônia de Barbacena (MG) tinha, inicialmente,
capacidade para 200 leitos, mas atingiu a marca de cinco mil pacientes em
1961, tornando-se endereço de um massacre. A instituição, transformada em
um dos maiores hospícios do país, começou a inchar na década de 30, mas foi
durante a ditadura militar quando uma jornalista foi fazer uma visita ao local,
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que intitulou o hospital como Colônia “Zoológica” de Barbacena, já que
segundo ela, os conceitos médicos simplesmente desapareceram ao avistar
esse local. Para lá, eram enviados desafetos, homossexuais, militantes
políticos, mães solteiras, alcoolistas, mendigos, pessoas sem documentos e
todos os tipos de indesejados, inclusive, doentes mentais, segundo a jornalista
Daniela Arbex (2011), autora do best-seller "Holocausto Brasileiro", com mais
de 150 mil exemplares vendidos no Brasil e em Portugal.
Na cidade do Holocausto brasileiro, mais de 60 mil pessoas perderam a
vida no Hospital Colônia, sendo 1.853 corpos vendidos para 17 faculdades de
medicina até o início dos anos 1980, um comércio que incluía até a negociação
de peças anatômicas, como fígado e coração, além de esqueletos. De acordo
com a jornalista Arbex, as milhares de vítimas foram “travestidas” de pacientes
psiquiátricos, já que mais de 70% dos internados não sofria de doença mental,
mas sucumbiram de fome, frio, diarreia, pneumonia, maus-tratos, abandono,
tortura. Os internos viviam no hospital em estado de absoluto abandono.
Perambulavam pelos pavilhões nus e descalços e eram forçados a comer
comida crua, servida em cochos e sem talheres. Esta é considerada uma das
tragédias brasileiras mais silenciosas, um caso de extermínio.
Sem qualquer critério para internação, os deserdados sociais chegavam a
Barbacena de trem, vindos de vários cantos do país. Eles abarrotavam os
vagões de carga e, segundo o psiquiatra Franco Basaglia, em sua visita ao
hospital em 1979, comparou o local aos campos de concentração nazistas. Os
considerados loucos desembarcavam nos fundos do hospital. (ARBEX, D.
2011). O Colônia possuía um centro cirúrgico no qual eram realizadas as
psicocirurgias, como a lobotomia. Esse procedimento leva a um estado de
sedação, com baixa reatividade emocional dos pacientes. (AMSTALDEN, A.
2010).
Nos

últimos

30

anos, o

hospital sofreu uma

reformulação. Sem

superlotação, mas ainda sofre com a progressiva deterioração por falta de
cuidados. Segundo a coluna da Folha de São Paulo (2017), uma antiga
ambulância foi improvisada como carro de transporte de alimentos para o
hospital. Ainda existem 171 pacientes em regime de longa permanência,
segundo a mesma fonte, pois mesmo com o fim do manicômio, eles
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continuaram internados por não terem vínculos familiares e nem para onde ir.
Os internos vivem em módulos onde dormem 15 pessoas. Eles possuem
assistência médica e refeições em horários determinados. (MARQUES, J.
2017).
Ao contrário do que acontecia na época do hospício, quando os
pacientes passavam o dia todo vagando nos pátios, hoje cada um tem uma
atividade como trabalhos artesanais.
Em 1989, ano importante para o início da reforma psiquiátrica, surgiu o
projeto dos módulos residenciais em Barbacena, também conhecidos como
residenciais terapêuticos a partir da lei Federal promulgada em 2001 que
dispõem sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais. Esses residenciais são parte integrante da Política de
Saúde Mental do Ministério da Saúde. O lugar recebe pacientes que se
preparam para sair da internação. No próprio terreno do hospital, cinco
módulos que parecem casas abrigam hoje pouco mais de 100 pacientes
com acompanhamento de diversos profissionais.
A partir da Reforma Psiquiátrica, notam-se mudanças relacionadas ao
tratamento das doenças mentais, surgindo uma nova concepção de cuidado
com tais doentes, visando uma melhor qualidade de vida para estas pessoas,
bem como a sua retirada do ambiente manicomial, proporcionando sua
reinserção na sociedade.

2.3 Reforma psiquiátrica Brasileira

Ao fim da II Guerra na Europa, surgiram diversos movimentos contrários ao
Hospital Psiquiátrico, voltados para a necessidade de reformar conceitos e
práticas psiquiátricas, apontando para a desconstrução do modelo manicomial
e contra as suas características de exclusão, segregação e destruição de
identidades, surgindo
DIMENSTEIN, 2009).

à

proposta

de

desinstitucionalização (BEZERRA;
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A desinstitucionalização psiquiátrica brasileira se iniciou cerca de duas
décadas após os países europeus. Iniciou no fim da década de 1970, e não se
deveu

apenas

às

manifestações

sociais

ou

aos

avanços

científicos

(ANDREOLI, 2007; LOUGON, 2006 apud BARROSO, S.; SILVA, M. 2011).No
contexto brasileiro, tal como em outros países, houve relatos frequentes de
abusos contra os pacientes psiquiátricos internados, as condições precárias de
trabalho nos manicômios e a ineficácia do tratamento (COGA; VIZZOTTO,
2003 apud BARROSO, S.; SILVA, M. 2011).
Em 1978, é criado o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental
(MTSM). Combinando reivindicações trabalhistas e um discurso humanitário, o
MTSM alcançou grande repercussão e, nos anos seguintes, liderou os
acontecimentos que fizeram avançar a luta até seu caráter definidamente
antimanicomial (TENÓRIO, 2002).
Os primeiros serviços substitutivos ao manicômio foram os Centros de
Saúde

Mental, influenciados pelas experiências francesa e americana.

Contudo, estes locais não eram vinculados ao hospício, ao contrário, os
centros assumiram o papel de proporcionar um cuidado integral aos indivíduos
com transtornos psíquicos, reinserindo-os na sociedade. (AMARANTE, 2011).
Segundo o mesmo autor, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são
serviços de saúde estratégicos para a Reforma Psiquiátrica. Têm caráter
aberto e comunitário, constituídos por equipe multiprofissional que atua de
maneira interdisciplinar e realizam atendimento às pessoas com transtornos
mentais graves, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas, ou seja, em situações de crise ou nos processos
de reabilitação psicossocial.
A lei brasileira nº 10.216, de 6 de abril de 2001, redireciona o modelo
assistencial em saúde mental e assegura os direitos e a proteção das pessoas
com transtorno mental, sem qualquer forma de discriminação. A aprovação
dessa Lei é o resultado de uma construção árdua de inúmeros profissionais da
área da saúde e da sociedade em prol do movimento da luta antimanicomial.
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2.4 A arte como dispositivo de cuidado

A arteterapia é um dispositivo clinico-político que contribui no processo de
reabilitação psicossocial de pessoas com sofrimento psíquico grave, por
incentivar a autonomia e instigar o fazer criativo de cada um, possibilitando no
processo de criação, que cada paciente se aproxime do seu próprio universo
interno de forma a simbolizá-lo.
De acordo com Achterberg (2000), na década de 1980, a arteterapia chega
ao Brasil por Selma Ciornai, psicoterapeuta gestáltica.
A artista plástica, educadora e psicóloga americana Margareth Naumburg
apesar de não ter sido a primeira a empregar o termo arteterapia, ficou
conhecida como “mãe” da técnica por ter sido a primeira a diferenciá‐la
claramente como um campo específico, estabelecendo os fundamentos
teóricos sólidos para seu desenvolvimento. Seu trabalho é denominado
Arteterapia de Orientação Dinâmica, e foi desenvolvido com base na teoria
psicanalítica. Nessa perspectiva, as técnicas de arteterapia visam facilitar a
projeção de conflitos inconscientes em representações, sendo esse material
submetido à interpretação seguindo o modelo teórico proposto por Freud
(NAUMBURG, 1966 apud REIS, C. A., 2016).
Dois psiquiatras se destacaram por suas contribuições na fundamentação
teórica da arteterapia no Brasil: Osório César, em 1923, seguindo o modelo
teórico proposto por Freud, e Nise da Silveira, em 1946, tendo referências da
teoria junguiana.
Osório César era músico, médico psiquiatra e crítico de arte. Trabalhava no
hospital psiquiátrico de Juqueri (SP) e percebia a arte como uma possibilidade
de reabilitação psicossocial para os doentes mentais (AMARANTE, 1994;
LIMA; PELBART, 2007). Osório Cesar adquiriu grande conhecimento por meio
da observação, sem caráter científico, dos pacientes e averiguou que o
material produzido tinha natureza própria, com deformações e distorções
figurativas, de caráter simbólico (TOMMASI, 2005)
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A psiquiatra Nise da Silveira encontra na terapêutica ocupacional uma
forma de tratamento para os usuários de saúde mental, pois estava
inconformada com os métodos violentos dos tratamentos psiquiátricos como o
eletrochoque, o coma insulínico, a lobotomia. Tais produções artísticas dos
seus pacientes no atelier de pintura do hospital psiquiátrico D. Pedro II em
Engenho de Dentro (RJ) fizeram com que o tratamento dispensado à loucura
fosse repensado, de modo que se iniciou em todo o mundo a chamada
Reforma Psiquiátrica. Esta pode ser definida como um processo histórico de
formulação crítica e prática, no novo olhar sobre o homem como ser
biopsicossocial (AMARANTE, 1995b).
Nise da Silveira foi uma personalidade ímpar na história da ciência, das
artes e da cultura brasileira do século XX. Seu trabalho no campo da psiquiatria
abriu novas perspectivas para a pesquisa científica da psique humana e para o
tratamento das doenças mentais. Ela percebeu na linguagem não verbal
instigada por intervenção das expressões artísticas como desenho, pintura,
modelagem e dança, a possibilidade para penetrar no mundo psíquico dos
pacientes. Os pacientes, no ateliê, podiam expressar conteúdos internos,
afirmando a si e aos outros, que mesmo estando internamente desorganizados,
apresentavam aspectos conservados e intactos em sua estrutura psíquica.
Nise da Silveira destaca a eficiência do tratamento através da diminuição da
porcentagem de recaídas na condição psicótica e de reinternações de
pacientes

beneficiados

por

esse

trabalho

em

Engenho

de

Dentro,

especialmente quando os egressos continuaram com algum acompanhamento.
(REIS, C. A., 2016).
Em 1952 foi criado o Museu de imagens do Inconsciente, na cidade do Rio
de Janeiro, por Nise da Silveira, que reuniu trabalhos realizados pelos
pacientes do Centro Psiquiátrico Dom Pedro II. O Museu é considerado um
acervo de grande estima nacional e internacional.
2.5 A interface da arte e promoção da saúde

O dispositivo clínico-político, termo este utilizado neste trabalho de pesquisa
associado à arteterapia, segundo Eduardo Passos (2004), baseia-se na clínica

23

e na política como dois domínios que se distinguem, mas que não se separam.
Neste sentido, não define a clínica como sendo de domínio do privado, pois
mesmo que sejam trabalhadas as experiências interiores de um sujeito, se
relaciona com o externo, interligando-a a política e às relações do ambiente
externo na construção de nossa subjetividade. Portanto, podemos falar em
arteterapia como um dispositivo, como o que dispara e produz um processo
que é clínico, mas também político, ou seja, social, o que possibilita novos
processos de subjetivação, de reinvenção subjetiva, e social.
Neste mesmo plano de reflexão, podemos dizer que a arteterapia, como
dispositivo clínico-político por operar no campo subjetivo e político/social, opera
também no espaço de existência das relações de forças, das relações de
poder, viabilizando uma interferência nos jogos de poder, onde estão presentes
os embates entre as forças dominantes e as forças dominadas.
Portanto, a arteterapia, como dispositivo clínico-político, ao redimendionar
as forças na relação entre “louco” e terapeuta tornando-as mais horizontais, tira
o sujeito de uma condição de paciente (quem somente espera), de
assujeitamento, e o possibilita a reinvenção deste lugar social. Este movimento
por si só, é absolutamente terapêutico, na medida em que o sujeito encontra
espaço para expressar-se, passa a ter um lugar de fala e de autoria, o que
produz reinvenções subjetivas e sociais.
A arteterapia usa a atividade artística como instrumento de intervenção
profissional, abrangendo hoje as mais diversas linguagens: plástica, sonora,
literária, dramática e corporal, a partir de técnicas expressivas como desenho,
pintura, modelagem, música, poesia, dramatização e dança. A arteterapia
encontra diferentes aplicações voltadas para a saúde, pois trabalha com a
prevenção, tratamento e a reabilitação de pessoas com sofrimento psíquico.
(REIS, C., 2016).
É dentro da perspectiva da mudança nos moldes interventivos dos
profissionais na doença mental que alguns locais vêm desenvolvendo um
trabalho articulado à arte como, por exemplo, na rede pública de saúde mental
ou em espaços particulares com parcerias, como no projeto Vivendo e
Reaprendendo. Esse local promove oficinas de artes/ pintura e outras
modalidades de oficinas com o objetivo de reabilitar pessoas com sofrimento
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psíquico grave, buscando oportunizar um espaço de convivência com suporte
técnico adequado e atividades laborativas que o preparem para manutenção ou
para o retorno de suas atividades sociais.
As oficinas funcionam uma vez por semana e os obstáculos que
enfrentamos no âmbito da prática não são muito simples, pois convivemos com
outros profissionais que estão mais centrados no domínio do estético das
obras, neste caso do projeto Vivendo e Reaprendendo, da área das artes
visuais. Esse foco no estético por parte dos profissionais acaba, por vezes,
modificando o processo de criação do paciente, por tentarem transformar
aquela arte em algo mais “atrativo” comercialmente, pois especulam que
formatos mais nítidos e representativos para o público como desenhos
coloridos e obras bem acabadas e finalizadas, terão mais aderência ao
coletivo. Porém, o objetivo da arteterapia não é estético, não desmerecendo o
que pode ser visto como bonito pela cultura, mas, do ponto de vista do que é
terapêutico para o sujeito de forma a potencializar aquilo que está intrínseco,
ajudando-o a elaborar os conteúdos latentes que invadem a consciência,
podendo ser desorganizadores se não houver um acompanhamento sensível e
especializado. E, principalmente, poder observar as obras como um processo
expressivo e autêntico do seu inconsciente para que a partir desta arte se
possa ter maior “domínio” sobre si mesmo, através da busca singular de
organização, ou seja, a partir da desordem, possibilitando a autocura. Estes
materiais valiosos que são as obras de arte servem como verificação de todo o
processo de elaboração e/ou regressão do quadro clínico.
A discussão sobre a qualidade artística ou não dos trabalhos produzidos em
arteterapia, não é importante para o psicólogo e Jung e sua discípula Nise da
Silveira retratavam isso em suas obras:
[...] segundo Jung, o método sugere ao indivíduo a
tentativa de dar forma visível às imagens internas que
surgem em meio dos tumultos das emoções. Exprimir
as emoções pela pintura será um excelente método
para confrontá-las. Não importa que essas pinturas
sejam de todo desprovidas de qualidades estéticas . O
que importa é proporcionar à imaginação oportunidade
para desenvolver livre jogo e que o indivíduo participe
ativamente
dos
acontecimentos
imaginados.
(SILVEIRA, N., 2015, p.144).
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Como atividade terapêutica, o que se pretende não é propriamente fazer
arte, mas sim, exercitar a criatividade, proporcionar que no fazer criativo se
produzam outros modos de subjetivação. Desse modo, ela pode ser utilizada
como recurso no contexto da clínica, da educação, da comunidade, da saúde
pública, das empresas, em intervenções na área de dificuldades físicas,
cognitivas, emocionais e sociais junto a indivíduos, famílias, grupos sociais e
equipes de trabalho (REIS, C., 2016). Uma característica comum às terapias
com arte é que, por meio da vivência expressiva, o sujeito “pode dar-se conta
do que de fato sente e, durante esse processo, pode verdadeiramente fazer
algo que assim o represente e a ele faça sentido” (Andrade, 2000, p.33).
Portanto, na arteterapia, o fazer artístico se constitui como mediação no
processo de autoconhecimento e de (re) significação do sujeito acerca de si
próprio e de sua relação com o mundo.
Jung foi quem propriamente começou a usar a linguagem artística
associada à psicoterapia. Diferentemente de Freud, que considerava a arte
uma forma de sublimação das pulsões, Jung considerava a criatividade
artística uma função psíquica natural e estruturante e que a capacidade de cura
estava em dar forma, em transformar conteúdos inconscientes em imagens
simbólicas e arquetípicas (SILVEIRA, 2001). 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 Psicanálise procura descobrir nas imagens pintadas materiais reprimidos
disfarçados. E, a fim de trazê-los à consciência na terapia, a imagem servirá
apenas de ponto de partida para associações verbais até que sejam
alcançados os conteúdos inconscientes reprimidos. Será necessário que as
imagens sejam traduzidas em palavras (SILVEIRA, N. 2015).

2.6 O objetivo do arteterapeuta

O trabalho em Arteterapia pode ser desenvolvido individualmente ou com
um grupo de pessoas. Para Tommasi (2005) a tarefa do arteterapeuta incide
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em estimular e auxiliar o paciente e/ou grupo a empregar técnicas expressivas,
podendo ser verbais ou não-verbais, por interferência do corpo, ou com
materiais expressivos, tais como lápis coloridos, papel de variados tipos e
cores, tintas de vários tons e coloração, telas, massa de modelar, argila. Todo
o processo tem grande importância, desde a escolha do material até o produto
final. O resultado não habita na beleza do trabalho e sim no processo como um
todo, pois o paciente ao desenhar, escrever e pintar, utiliza desses recursos
para travar um diálogo que o conduzirá ao autoconhecimento.
Não se trata de fazer arte, diz Jung, mas de produzir
um efeito sobre si próprio. Aquele que até então
permanecia passivo, agora começa a desempenhar
uma parte ativa. Há grande diferença entre falar sobre
imagens de sonhos e fantasias durante uma sessão
analítica, e lutar durante horas com pincéis e tintas
para dar forma a imagens fugidias. (SILVEIRA, N.,
2015, p. 145).

Segundo Nise, o paciente passa a recorrer espontaneamente ao método de
pintar, pois o liberta de estados psíquicos de muito sofrimento e, assim irá se
tornando independente de seu médico. “Dando forma às imagens internas,
simultaneamente, ele se modela a si mesmo” (2015, p. 145).
Um trabalho sintético que reúne interpretação intelectual e emocional, de
regra na prática com neuróticos, torna-se enormemente difícil com psicóticos,
relata Nise da Silveira em sua obra “Imagens do Inconsciente” onde mostra a
sua experiência na oficina no Hospital em Engenho de Dentro (RJ). Prossegue
ao dizer que as imagens vêm de estratos muito profundos do inconsciente,
extremamente

distantes

do

consciente

e

revestem formas

demasiado

estranhas, trazendo consigo uma grande carga energética. Só se tornará
passível de interpretação depois que conseguirem descarregar essa carga
emocional para que tornem as obras com aspectos de significações que se
aproximem do consciente. Esse processo será muito favorecido se o portador
de sofrimento psíquico tiver a possibilidade de dar forma a essas mutações
internas. (SILVEIRA, N., 2015).
De acordo com Nise (2015), cresce o interesse pela expressão plástica dos
psicóticos utilizada para esclarecimento diagnóstico e controle da evolução de
casos clínicos que serve de meio para a compreensão da psicodinâmica dos
sintomas. Mas a maioria das publicações refere-se à descoberta de conteúdos
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reprimidos, à interpretação de símbolos, pela técnica redutiva de Freud. “Nas
imagens pintadas teremos autorretratos da situação psíquica, imagens muitas
vezes fragmentadas, extravagantes, mas que ficam aprisionadas sobre a tela
ou papel. Poderemos sempre voltar a estudá-las.” (SILVEIRA, N., 2015, p.81).
Freud escreveu em 1910 um ensaio intitulado “Uma recordação de infância
de Leonardo da Vinci”, onde estuda a tela “A Virgem, o Menino Jesus e
Sant’Ana”, concluindo que as imagens deste quadro resumem a história
psicológica de Leonardo. Este trabalho tornou-se um modelo clássico para
numerosas pesquisas psicanalíticas, que visam sempre descobrir problemas
emocionais da infância, sob o disfarce das imagens.

2.7 Imagens circulares e o tumulto de emoções

Jung expõem em suas obras as concepções sobre mandala e o encontro
nas variações delas na pintura de esquizofrênicos. Para o autor, a mandala tem
função ordenadora e curativa. Em seu livro “Obras Completas” (1959)
esclarece sobre o tema:
[...] a palavra sânscrita mandala significa círculo. Na
esfera das práticas religiosas e em psicologia refere-se
a imagens circulares que são desenhadas, pintadas,
modeladas
e dançadas. [...] como fenômeno
psicológico aparecem espontaneamente em sonhos,
em certas situações de conflito e em casos de
esquizofrenia.[...] em regra a mandala ocorre em
situações de dissociação psíquica ou desorientação
psíquica. [...] isso é evidentemente uma tentativa de
autocura que não se origina da reflexão consciente,
mas de um impulso instintivo.

Segundo Nise (2015), pode-se esperar que o autor de pinturas com
imagens circulares supere a crise.
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O paciente Fernando que frequentou o atelier de pintura do hospital
psiquiátrico enfrentou um tumulto de emoções que o desestruturou. Em sua
obra, ele busca o espaço cotidiano e tenta recuperar a realidade: uma busca
difícil e lenta. Nesta pintura desfilam recordações de infância, conhecimentos
escolares, imagens de experiências externas e internas, intrincadas umas às
outras. Ele utiliza a pintura como instrumento de trabalho a fim de retirar as
coisas daquela visão turbulenta (SILVEIRA, N., 2015). Segundo Conrad
Fiedler: “[...] na criação da obra de arte o homem engaja-se numa luta com a
natureza, não pela sua existência física, mas pela sua existência mental”.
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Mais uma obra de Fernando que mostra a utilização da pintura como meio
de defesa quando é grande o tumulto de pensamentos e emoções. Ele busca
através de estruturas estáveis apaziguarem estes tumultos emocionais com
grande esforço instintivo (SILVEIRA, N., 2015).

3 CONCLUSÃO

Tenório (2002, p.56) afirma que “mudar o tratamento dado ao doente mental
consiste em duas grandes ações: oferecer uma rede de cuidados que ajude o
paciente a viver na comunidade e construir uma atitude nova da sociedade em
relação ao doente mental.” Há dois planos: um mais técnico, da rede e das
práticas de cuidados, e outro mais amplo, dito cultural. A ação técnica mais
específica está engajada na questão de como agenciar o pertencimento social
do louco e de como agenciá-lo positivamente.
A questão problemática do agenciamento social da loucura esteve sempre
na base da psiquiatria, pois há duzentos anos ela foi inventada e instituída
como encarregada de responder ao problema da loucura. Durante boa parte
deste tempo, a psiquiatria respondeu com a internação. Contudo, a reforma
psiquiátrica é a tentativa de dar ao problema da loucura uma outra resposta
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social: evitar a internação como destino e aderir a outras intervenções
terapêuticas, como a arte que pode possibilitar ao indivíduo escavar saídas,
construir linhas de fuga que, por fim, servem para todos nós.
Concluo, assim, que a aderência aos valores da reforma, contra a
segregação social da loucura, proporciona um começo do movimento para a
ampliação de pensamento da massa sobre o que é a loucura, distanciando os
parâmetros conservadores de ideais de civilidade. Também, com uma nova
concepção de cuidado, possibilita causar sentimentos variados e inéditos
(visíveis em todo processo histórico) nas pessoas com sofrimentos psíquicos:
sentimento de amparo, humanização e compreensão, fortalecendo-as como
seres com potencialidades de modo que favoreça a sua reinserção no social.
Em relação à potência da arteterapia como dispositivo terapêutico acredito
que a prática, seja qual for à perspectiva teórica que embase sua aplicação,
transcende uma função unicamente clínica e que traz muitos benefícios para os
pacientes, seja no âmbito de sentido de existência, quanto também ponto de
enlace para a ressocialização e descarrego de cargas energéticas e tumultos
da psique. Compactuando com o pensamento de Ângela Philippini (1995), que
faz uma analogia ao país que vivemos e o grau de desequilíbrio que
enfrentamos cotidianamente devido ao caos social de todo território nacional,
fortalece a importância da arte como infalível prescrição e talvez única forma de
nos mantermos sadios neste país de “equilibristas”, que caminham sempre
sobre a tênue linha divisória entre crença/descrença, possibilidade/impotência,
esperança/desesperança. Portanto, a

arte é prescrição terapêutica na

construção de indivíduos mais saudáveis, por estimular os sujeitos a
acreditarem nas suas próprias conquistas e tornarem-se confiantes na
possibilidade de criação de suas mãos, de coração leve porque sabem que
podem se expressar, sabendo da dimensão de sua própria força.
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