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Resumo: A relação entre os campos da arte e da saúde mental começou a se estabelecer 
no Brasil através dos trabalhos de Osório César, psiquiatra e crítico de arte, na década 
de 1920 no Hospital Juqueri (SP) e de Nise da Silveira, psiquiatra e estudiosa de Jung, 
na década de 1940 no Rio de Janeiro. Os trabalhos precursionados por Nise da Silveira 
e Osório César destacam-se no que concerne a utilização de recursos artísticos como 
possibilidade de uma proposta terapêutica ampla, voltada primordialmente para a 
reabilitação psicossocial dos indivíduos em sofrimento psíquico. A promoção de 
atividades que utilizem recursos artísticos nos serviços de saúde mental está em 
consonância com as diretrizes propostas pela Lei do SUS, 8080/1990, na qual se 
enfatiza o caráter multifacetário da saúde, que inclui bem estar físico, psíquico e social. 
Em consonância com a Lei Paulo Delgado, 10.216/2001, que enfatiza a utilização de 
meios de tratamento alternativos e menos invasivos e, sobretudo, que não desvinculem 
os sujeitos de seu meio familiar e social, buscando assim romper com a lógica 
manicomial, centrada no tratamento meramente medicamentoso, e buscando a 
promoção da reinserção social. Pensando as contribuições do entrelaçamento do campo 
da arte com o da Saúde Mental, no que concerne principalmente a possibilidade de 
efetivar a proposta da reabilitação psicossocial e propor novos olhares sobre a loucura, 
nos propomos a investigar como tem se dado essa relação na região sudeste do Brasil. 
Através do projeto intitulado “Relação da Arte com o Campo da Saúde Mental: mapa da 
Região Sudeste”, iniciado em março deste ano na Universidade Federal de São João 
Del-Rei (UFSJ), temos realizado, junto às instituições de saúde mental de cada estado 
da Região Sudeste, um levantamento dos trabalhos realizados na referida temática. Esse 
levantamento tem por finalidade averiguar se, com a implantação de políticas de saúde a 
partir da Lei 8080/1990 (Lei do SUS) e da Lei 10.216/2001 (Lei Paulo Delgado), houve 
aumento do número de trabalhos que relacionam a arte com o campo da saúde mental e 
quais são as características desses trabalhos. Pretendemos, ao finalizarmos a pesquisa, 
produzir um catálogo com os trabalhos que se destaquem no âmbito da produção 
cultural com vistas à reinserção social dos indivíduos em sofrimento psíquico, bem 
como aqueles que se destaquem como portadores de uma mensagem que possa 
questionar, e até mesmo romper, com as visões estigmatizadas da loucura. 
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Encontro da Arte com o campo da Saúde Mental 

 

A relação entre as temáticas arte e saúde mental remonta às primeiras tentativas 
de humanização dos atendimentos realizados nas instituições de saúde mental. Os 
precursores deste movimento, Osório César e Nise da Silveira, iniciaram a utilização de 
recursos artísticos como forma de tratamento e reinserção social no Brasil antes mesmo 
do início dos movimentos reformadores, que fomentaram discussões acerca dos maus 
tratos recebidos por internos de hospitais psiquiátricos.  

Osório César, crítico de arte, músico e psiquiatra, iniciou seus estudos acerca da 
temática arte e saúde mental na década de 1920, quando ingressou como funcionário no 
Hospital Juquery (SP). Já nesta época, mesmo ainda não havendo recursos suficientes à 
implantação de oficinas de arte, havia internos que se dedicavam a atividades artísticas, 
tais como desenho e pintura, incentivados por Osório César. O interesse científico de 
Osório César é evidenciado em suas publicações, nas quais interpreta trabalhos 
artísticos de pacientes psiquiátricos. Em 1925, Osório César publica como fruto de suas 
noções sobre arte e seus estudos científicos, o artigo intitulado “A arte primitiva dos 
loucos”, no qual traça as primeiras considerações acerca do trabalho artístico de 
indivíduos em sofrimento psíquico. No ano de 1927, Osório César publica, juntamente 
com o psiquiatra Durval Marcondes, o artigo intitulado “Sobre dois casos de 
estereotipia gráfica com simbolismo sexual”, no qual tece considerações a respeito de 
trabalhos artísticos de pacientes do hospital Juqueri, aos quais aplicou teorias de Freud e 
Jung. Em 1949, Osório César foi premiado pela Academia Nacional de Medicina pelo 
seu livro “Misticismo e loucura”.  

A partir de 1948 as práticas artísticas no Hospital Juquery se consolidam com a 
criação da Escola Livre de Artes Plásticas do Juquery. Salientamos que Osório César 
preocupava-se não somente em oferecer como entretenimento oficinas de arte para os 
então pacientes do hospital, preocupava-se acima de tudo com a extensão terapêutica 
dessas atividades e com a possibilidade de inserção social dos internos através destas 
(Ferraz,1998). Vários artistas freqüentavam o Hospital Juquery, o espaço das oficinas 
afirmou-se assim como um espaço de encontros, onde artistas, internos ou não, 
trocavam experiências. 

O trabalho introduzido por Osório César foi amplamente desenvolvido por Nise 
da Silveira, no Rio de Janeiro, a partir da década de 1940. As atividades artísticas como 
método terapêutico foram iniciadas pela psiquiatra, e estudiosa da obra de Carl Gustav 
Jung, a partir de 1946 no Serviço de Terapêutica Ocupacional do Hospital de Engenho 
de Dentro. Em 1956, Nise da Silveira inaugurou, juntamente com artistas e profissionais 
da saúde mental, a Casa das Palmeiras, clínica de tratamento aberta, sem fins lucrativos 
e tendo como princípios norteadores o afeto e atividade artística como possibilidade de 
reorganização psíquica e reinserção social (Silveira, 1981). 

Em virtude da ampla produção dos internos de Engenho de Dentro, em 1952 foi 
fundado, por Nise da Silveira, o Museu de Imagens do Inconsciente, espaço que além de 
abrigar as obras, abrigava também os criadores, uma vez que funciona dentro do Museu 
um atelier. O Museu de Imagens do Inconsciente afirma-se, desta maneira, como um 
“Museu Vivo” (Melo, 2005). 

Os trabalhos artísticos produzidos em Engenho de Dentro começaram a ganhar 
grande visibilidade a partir da abertura do Museu de Imagens do Inconsciente. As obras, 
abordadas por Nise da Silveira como subsídios para estudos científicos acerca das 



possibilidades clínicas da expressão através da arte, começaram a despertar o interesse 
da crítica artística, uma vez que, a estética destas aproximava-se do nascente movimento 
modernista. Críticos de arte como Mário Pedrosa e Quirino Campofiorito teceram 
diversas críticas a estes trabalhos. 

Mário Pedrosa reconhecia nas obras de arte, produzidas por artistas de Engenho 
de Dentro, grande qualidade artística, teceu diversas críticas afirmando a potencialidade 
destas. Pedrosa (1995) chamou “Arte Virgem” à arte produzida por indivíduos que 
realizam obras de qualidade estética sem ter recebido nenhum tipo de formação 
acadêmica.  Quirino Campofiorito, por outro lado, considerava os trabalhos como sendo 
o que chamou depreciativamente de “arte primitiva”. O embate entre os dois críticos 
pôde dar maior visibilidade a estes trabalhos e os inserir nas discussões acerca da arte de 
modo geral (Melo, 2005).  Salientamos que, embora discordassem a respeito da estética 
dos trabalhos de Engenho de Dentro, ambos os críticos acreditavam nas possibilidades 
terapêuticas destes. 

Os trabalhos empreendidos por Nise da Silveira e Osório César evidenciaram a 
possibilidade de propiciar tratamentos verdadeiramente humanizados e com vias a 
reabilitação psicossocial1 dos indivíduos tido como loucos.  

 

Políticas Públicas no Campo da Saúde Mental 

 

A saúde mental tem sido um tema amplamente discutido no Brasil, e seus 
paradigmas têm sido constantemente quebrados e novos saberes construídos. As 
reflexões acerca do campo da saúde mental aumentaram desde que entraram em cena as 
discussões pela reforma psiquiátrica brasileira. As críticas feitas eram endereçadas 
principalmente à ciência positivista que legitimou e autorizou o modelo baseado no 
alienismo e no enclausuramento dos sujeitos ditos “doentes mentais” (Amarante, 
2007a). 

Assim, as práticas em saúde mental foram modificando-se principalmente a 
partir dos questionamentos empreendidos pelos movimentos da reforma da psiquiatria. 
No Brasil, este movimento se intensificou a partir da década de 1970, através do 
Movimento dos Trabalhadores da Saúde Mental (Amarante, 2007a). As críticas 
estavam voltadas primordialmente para a denúncia dos maus tratos praticados contra 
indivíduos em sofrimento psíquico. 

Em virtude dos amplos debates desenvolvidos em torno da proposta de 
humanizar os tratamentos no campo da saúde mental, o então Deputado Federal Paulo 
Delgado propõe, em 1989, o projeto de lei nº 3.657, que dispunha sobre três pontos: “a 
extinção progressiva dos manicômios”, “sua substituição por outros recursos 
assistenciais” e “regulamenta a internação psiquiátrica compulsória”. A lei 10.216, 
chamada Lei Paulo Delgado, foi sancionada somente em 2001, contendo algumas 
modificações. A Lei 10.216/2001 regulamenta os direitos dos indivíduos em sofrimento 
psíquico e propõe que os tratamentos no campo da saúde mental sejam os menos 

                                                 
1 Segundo PITTA (1996) a reabilitação psicossocial é considerada um processo que objetiva facilitar aos 
indivíduos em sofrimento psíquico a reestruturação de sua autonomia através de ações que os incluam nos 
diversos segmentos sociais. Objetiva fortalecer e favorecer as ações na comunidade visando a 
potencialização de suas habilidades. 



invasivos possíveis. Nessa perspectiva, a utilização de recursos artísticos, como forma 
de tratamento, ganha respaldo na lei. 

Outro marco na implantação de políticas de atenção à saúde mental é a criação 
do primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) no ano de 1986 na cidade de São 
Paulo. Neste dispositivo, o tratamento é norteado não mais pelo conceito de cura, mas 
sim pelo conceito de reabilitação psicossocial na qual o indivíduo, antes excluído e 
alienado de suas possibilidades, pode se tornar sujeito de sua própria história a partir da 
reintegração nos diversos seguimentos sociais (Goldberg, 1996). 

A Lei do SUS 8080/1990 fomenta práticas em saúde que visem garantir o bem 
estar biopsicossocial dos sujeitos. A noção do conceito de saúde é ampliada e passa a 
representar mais que a ausência de doenças, mas também aspectos como acesso a 
trabalho, moradia, saneamento, lazer, etc. A proposta da Lei do SUS vai ao encontro das 
novas diretrizes do campo da saúde mental. 

Podemos afirmar, assim, que a Constituição do SUS, juntamente aos debates 
suscitados com a proposta da Lei Paulo Delgado, contribuiu de forma expressiva para a 
implantação de políticas públicas de assistência psicossocial através da criação dos 
CAPS, que propunham novos modelos de tratamento que se contrapunham à lógica 
manicomial, e aos debates acerca da cidadania como um conceito pleno abrangendo os 
diversos aspectos da existência humana. 

A respeito das políticas públicas da diversidade cultural no campo de saúde 
mental um importante trabalho se destaca no cenário nacional, trata-se da Oficina 
Loucos pela Diversidade – da Diversidade da Loucura à Identidade da Cultura, 
realizada em 2007, no Rio de Janeiro, pelo Ministério da Cultura, através da Secretaria 
da Identidade e da Diversidade Cultural e pelo Ministério da Saúde, por intermédio da 
Fundação Oswaldo Cruz. O objetivo do evento foi discutir e indicar políticas públicas 
culturais para os indivíduos em sofrimento mental e em situações de risco social. O 
evento teve expressividade e contou com a participação de autoridades, professores, 
alunos, pesquisadores, usuários, artistas e demais envolvidos em projetos culturais na 
área de saúde mental (Amarante, 2007b). 

 

 

Arte e Saúde Mental: mapeamento da Região Sudeste 

 

Considerando a importância da utilização da arte como forma de intervenção no 
campo da saúde mental para a efetivação do paradigma da reabilitação psicossocial, 
bem como para a proposição de novos olhares acerca da loucura, iniciamos, em março 
de 2009, a pesquisa de iniciação científica intitulada “Relação da Arte com o Campo da 
Saúde Mental: mapa da Região Sudeste”. A pesquisa é sediada na Universidade Federal 
de São João Del-Rei (UFSJ) e financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). 

  Como objetivo geral desta pesquisa, propomos mapear os trabalhos que 
relacionam a arte com o campo da saúde mental realizados nos estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Os estados foram escolhidos por terem o 
maior número de serviços de saúde mental do país. Como objetivos específicos, 
propomos: produzir um catálogo com os trabalhos que relacionam a arte com o campo 
da saúde mental na Região Sudeste do Brasil; averiguar se, com a implantação de 



políticas de saúde a partir da Lei 8080/1990 e da Lei 10.216/2001, houve aumento do 
número de trabalhos que relacionam a arte com o campo da saúde mental, bem como se 
houve mudança de característica destes trabalhos. 

  Como procedimento metodológico, num primeiro momento delimitamos os 
serviços de saúde mental (Hospitais, Unidades Básicas de Saúde, Centros de 
Convivência, ONG’s e CAPS) da Região Sudeste como campo de ação para 
desenvolver a pesquisa. A seguir entramos em contato com as Secretarias de Saúde de 
cada Estado a fim de obter contato com os serviços de saúde mental. Elaboramos uma 
carta contendo uma breve explicação do projeto, bem como as informações necessárias 
à pesquisa, caso o serviço utilizasse recursos artísticos. As informações pedidas nas 
cartas foram: ano em se iniciaram as atividades, que tipo de profissional é responsável 
por elas, quantas pessoas participam, uma breve descrição e finalidade da mesma, e se 
possível fotografias para serem utilizadas no catálogo. 

 O contato com as instituições de São Paulo foi feito através de cartas, com as do 
Rio de Janeiro e Minas Gerais, foi feito através de e-mail e, por fim, com as instituições 
do Espírito Santo o contato foi feito por telefone, uma vez que a Secretaria de Saúde do 
referido estado não nos forneceu outro tipo de contato. 

 A pesquisa ainda se encontra em andamento, entretanto podemos levantar alguns 
resultados encontrados e fazer algumas considerações acerca destes. Através da 
estratégia de envio de cartas e e-mails recebemos 2 respostas de Minas Gerais, 8 do Rio 
de Janeiro e 17 do Estado de São Paulo. Considerando o baixo número de respostas 
adotamos outra estratégia, na qual estamos entrando em contato com os serviços que 
responderam à pesquisa pedindo para que indiquem outros trabalhos de que tenham 
conhecimento. Com isso já temos cerca de 60 trabalhos participando da pesquisa. Estes 
trabalhos já estão sendo avaliados e podemos, a partir desta avaliação, levantar alguns 
questionamentos.  

A partir das respostas recebidas, percebemos que a maior parte dos trabalhos em 
arte e saúde mental teve seu início após o ano de 2001, ano em que foi sancionada a Lei 
10.216, chamada Lei Paulo Delgado. Este dado nos leva a pensar a potencialidade da 
aprovação da lei para criar condições necessárias para tais práticas. Uma análise 
detalhada, que se dará com o término da pesquisa, poderá nos dar dados mais precisos 
acerca desta afirmação, bem como poderemos apreender os propósitos destes projetos 
que, de acordo com as repostas obtidas, versam entre: reinserção social, terapia, geração 
de renda e produção artística.  

Estamos levantando hipóteses que possam explicar o baixo número de respostas, 
entre elas destacamos o mau funcionamento dos serviços públicos e o receio, por parte 
das instituições, de serem avaliadas. Essas hipóteses serão mais bem trabalhadas a partir 
de uma revisão da literatura sobre o tema.    

 Em relação a proposta de fazer um catálogo com trabalhos em arte e saúde 
mental, este já está sendo preparado. Selecionamos 63 trabalhos, entre trabalhos de 
instituições participantes da pesquisa e também trabalhos cinematográficos e literários 
que abordam a temática. A principal proposta da produção do catálogo, uma vez que 
acreditamos na grande potencialidade do uso da arte como forma de intervir no campo 
da saúde mental, é dar visibilidade a trabalhos efetuados nesta área que se destaquem no 
âmbito da produção cultural com vistas à reinserção social dos indivíduos em 
sofrimento psíquico. A divulgação destes trabalhos também atende ao propósito de 
suscitar debates em torno da temática da loucura.  



Esperamos com esta pesquisa, contribuir para o debate em torno da proposta da 
reabilitação psicossocial e a efetivação das políticas públicas no âmbito da saúde 
mental, lançando olhares sobre a possibilidade de as atividades artísticas como forma de 
inserção social dos ditos loucos e a quebra de visões estigmatizantes acerca destes 
sujeitos.  
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