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RESUMO 

 

 

O presente estudo teve como objetivo a reconstituição de um itinerário de resistência de Nise 

da Silveira, no contexto da saúde mental no Brasil, considerando suas contribuições como uma 

cientista que inaugura um novo patamar na psiquiatria, psicologia, epistemologia dos estudos 

dos transtornos mentais. Partiu-se da seguinte questão norteadora: como foi possível para Nise 

da Silveira, que escolheu a contracorrente do seu tempo, enfrentando logo no início da vida 

profissional, estrutura de estado e o apogeu do tratamento cartesiano na ciência médica 

psiquiátrica, encontrar resistência para – permanecendo na contra-hegemonia – inaugurar uma 

nova ciência propositiva de novas modalidades de tratamento para os portadores de transtornos 

mentais graves, que reverberou na história?  Como argumentação central da tese, destaca-se: 

Nise da Silveira percebeu que o novo na ciência só se instala pela ousadia de construção de 

novas concepções, novos métodos e persistência na pesquisa. Atentou que a abertura de novos 

paradigmas na ciência torna-se mais viável quando o pesquisador visita e se alimenta de outros 

campos de conhecimento que não são de sua especialidade, tendo ido ao encontro de outras 

regiões de saberes fora do campo da psiquiatria, como arte, mitologia, literatura, religião, 

epistemologia, filosofia e psicologia. Elegeu guias do pensamento, mestres condutores de sua 

vida/obra. Exerceu a contra-hegemonia e, ancorando-se em profunda, rigorosa e obstinada 

pesquisa científica, inaugurou um novo patamar na ciência psiquiátrica. Para empreender a 

reconstituição desse itinerário, foram utilizadas as seguintes referências de análise, que 

envolvem a vida/obra de Nise da Silveira: obras literárias, artísticas, científicas, entrevistas, 

filmes, jornais, documentários. O texto foi tecido com a roupa de escafandro, foi tecido em 

mergulhos. Partiu-se do cenário ostensivo da ciência médica psiquiátrica, no início do século 

XX; revisitou-se os nichos de origem da personalidade aguerrida e insubordinada; recontou-se 

a influência de alguns guias do pensamento, importantes para a construção da sua ciência 

inaugural; adentrou-se nas conquistas da sua história de resistência, a materialização da sua 

luta, presente em dois ícones, a Casa das Palmeiras e o Museu de Imagens do Inconsciente; 

recordou-se alguns artistas e suas obras; narrou-se lembranças  de amigos e companheiros.  E, 

por último, quando a roupa do escafandrista era tirada, e restava a subjetivação do sujeito autor, 

o encontro sobreveio no caminho do meio, por intermédio de cartas tecidas com a linha do 

afeto. 

 

Palavras-chave: Nise da Silveira. Saúde Mental no Brasil. Contra-hegemonia. Resistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

El estudio que se presenta a continuación tiene como objetivo la reconstitución de un itinerario 

de resistencia de Nise da Silveira, en el contexto de la salud mental en Brasil, considerando sus 

contribuciones como una científica que inaugura una nueva perspectiva en la psiquiatría, la 

psicología y la epistemología de los estudios de los trastornos mentales. Partimos del siguiente 

postulado: ¿cómo fue posible para Nise da Silveira, que escogió el discurso de resistencia de su 

tiempo, enfrentando, inmediatamente, en el inicio de la vida profesional, la estructura del estado 

y el apogeo del tratamiento cartesiano en la ciencia médica psiquiátrica, encontrar un punto de 

resistencia para —permaneciendo en la contra-hegemonía— inaugurar una nueva ciencia 

propositiva de nuevas modalidades de tratamiento para los portadores de trastornos mentales 

graves, que reverberó en la historia?  Como argumentación central de la tesis, se destaca: Nise 

da Silveira percibió que lo nuevo en la ciencia sólo se instala por la osadía de la construcción 

de nuevas concepciones, nuevos métodos y persistencia en la investigación. Llamo la atención  

para la apertura de nuevos paradigmas en la ciencia y que se hace más viable cuando el 

investigador visita y se alimenta de otros campos de conocimiento que no son de su 

especialidad, habiendo ido al encuentro de otras regiones de saberes fuera del campo de la 

psiquiatría, como arte, mitología, literatura, religión, epistemología, filosofía y psicología. 

Eligió guías del pensamiento, maestros conductores de su vida/obra. Ejerció la contra 

hegemonía y anclándose en profunda, rigurosa y obstinada investigación científica inauguró un 

nuevo horizonte en la ciencia psiquiátrica. Para emprender la reconstitución de ese itinerario 

fueron utilizadas las siguientes referencias de análisis, que envuelven la vida/obra de Nise da 

Silveira: obras literarias, artísticas, científicas, entrevistas, películas, periódicos, documentales. 

El texto fue tejido con la ropa de escafandra, fue tejido en suaves zambullidas. Se parte del 

escenario ostensivo de la ciencia médica psiquiátrica, en el inicio del siglo XX; volvió a visitar 

los nichos de origen de la personalidad aguerrida e insubordinada; se volvió a contar el influjo  

de algunos guías del pensamiento, importantes para la construcción de su ciencia inaugural; se 

adentró en las conquistas de su historia de resistencia, la materialización de su lucha, presente 

en dos íconos, a Casa das Palmeiras y o Museu de Imagens do Inconsciente; se recordaron 

algunos artistas y sus obras; se narraron recuerdos  de amigos y compañeros.  Y, por último, 

cuando la ropa de la escafandrista era retirada, le restaba la subjetivación del sujeto autor, el 

encuentro sobrevino en el camino del medio, a través de cartas tejidas con la línea del afecto. 

 

Palavras-chave: Nise da Silveira. Salud Mental en el Brasil. Contra-hegemonía. Resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 

 

Cette étude a pour but la reconstitution d’un itinéraire de résistance de Nise da Silveira, dans le 

contexte de la santé mentale au Brésil, nous prenons en compte ses contributions en tant que 

scientiste qui inaugure une  nouvelle approche dans la psychiatrie, psychologie et épistémologie 

des études des troubles mentaux. On est partis de la question : comment a-t-il été possible pour 

Nise da Silveira - qui a choisi le contre-courant de son temps, en faisant face dès le début de sa 

carrière professionnelle, à la structure de l’état et l’apogée du traitement cartésien dans la 

science médico-psychiatre, de trouver résistance pour – toujours dans la contre-hégémonie – 

inaugurer une science qui propose de nouvelles modalités de traitement pour les porteurs de 

troubles mentaux graves et qui réverbérerait dans l’histoire ? En tant qu’argumentation centrale 

de cette thèse, nous soulignons: Nise da Silveira a remarqué que le nouveau dans la science ne 

s’installe qu’à travers l’audace de la construction de nouvelles conceptions, de nouveaux 

méthodes et de la persistance dans la recherche. Elle s’est aperçue que l’ouverture de nouveaux 

paradigmes dans la science devient plus viable lorsque le chercheur visite et se nourrit d’autres 

champs de connaissances qui n’appartiennent pas à sa spécialité, ainsi, Nise da Silveira est allé 

à la rencontre d’autres champs de connaissances différents de celui de la psychiatrie, comme 

l’art, la mythologie, la littérature, la religion, l’épistémologie, la philosophie et la psychologie. 

Elle élut les meneurs de sa pensée et aussi de sa vie/oeuvre. Elle a pratiqué la contre-hégémonie 

et a inauguré un niveau inédit dans la science psychiatrique en ayant par base la profonde, 

rigoureuse et obstinée recherche scientifique. Pour entreprendre la reconstitution de cet 

itinéraire ont été utilisées les suivantes références d’analyse, qui touchent la vie/oeuvre  de Nise 

da Silveira : oeuvres littéraires, artistiques, scientifiques, interviews, films, journaux, 

documentaires. Le texte a été tissé tel le vêtement d’un scaphandre, en plongés. On est partis 

d’un scénario hostile de la science médico-psychiatrique du début du XXème siècle, on a visité 

les niches de l’origine et la personnalité intrépide et insubordonnée ; on a raconté à nouveau 

l’influence de quelques meneurs de la pensée importantes pour la construction de sa science 

inaugurale, on a pénétré dans les conquêtes de son histoire de résistance, la matérialisation de 

sa lutte, présente dans deux icônes, la Casa das Palmeiras (Maison des Palmeiras) et le Museu 

da Imagem e do Inconsciente (Musée de l’Image et de l’Inconscient), on a rappelé certains 

artistes et leurs oeuvres, on a aussi raconté des souvenirs de ses amis et compagnons. Pour finir, 

lorsque le scaphandre a été enlevé, il figurait la subjectivité du sujet-auteur, la rencontre s’est 

produite à mi-chemin à travers les lettres tissées avec le fil de l’affection. 

 

Mots-clés : Nise da Silveira. Santé mentale au Brésil. Contre-hégémomie. Résistance. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 
               “Uma pesquisa é um compromisso afetivo” Ecléa Bosi. 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

De onde vieste 

Bendita, de onde vieste 

Para libertar-me da carga de 500 volts 

Não é da terra o teu espírito 

Bendita assim, só de outro mundo 

Lutaste para que eu viva 

Em paz minha realidade 

Dispensas os neurolépticos 

Que impregnaram meu organismo 

Eles mexem com a hipófise 

Inibem meu sistema nervoso 

Remexem o hipotálamo 

Nise, em 1947, na entrada da Seção de Terapêutica 

Ocupacional. Fonte: Mello, 2014. 
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Em robô sou transformado 

Valorizas meu trabalho 

Me tens como ser humano 

Bendita sejas, mulher 

Que entendes meu sofrimento 

Meu desespero... 

Por uma causa, por minha causa 

Ficaste enclausurada 

Perto de ti, não sussurro 

Posso gritar, posso olhar 

Falo de minha dor 

Sem precisar dos 500 volts 

Debatendo-me em convulsões 

Contigo, posso retratar para o mundo 

As imagens do meu inconsciente 

Bendita sejas, mulher! 

 

Jeanete Bastos Cabral. 

(Mello, 2014) 

 

 O presente estudo objetiva a reconstituição de um itinerário de Nise da Silveira, no 

contexto da saúde mental no Brasil, considerando suas contribuições como produtoras de uma 

inflexão na paisagem, conformando um novo território que religa arte, clínica, loucura e 

subjetividade. 

 A escolha pela obra de Nise da Silveira foi decorrente da importância científica e social 

das suas concepções teóricas contra-hegemônicas à psiquiatria clássica tradicional, fortemente 

cartesiana. Nise revelou-se, na história, como uma produtora de rupturas e rachaduras nas 

concepções e modos de pensar monoculturais e foi a diversidade que revelou ser possível um 

agir que levasse em consideração outras possibilidades de viabilizar práticas baseadas em afeto 

e acolhimento, dando visibilidade aos protagonistas invisibilizados pelo saber científico 

dominante, devolvendo-lhes o direito de ser mais do que simples portadores de transtornos 

mentais inimputáveis para si e para os outros.  

 Quando Nise começou a trabalhar com a terapêutica ocupacional, os métodos de 

tratamento interferiam nas produções mentais por meio de alterações provocadas no organismo. 
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Em meio ao pesado arsenal composto por choque elétrico, coma insulínico e lobotomia, a 

ocupação configurava-se como um método subalterno. Tratar-se-ia, quando muito, de distração 

ou como meio de se arrecadar verba para o hospital. Alguns psiquiatras queriam, ainda, que a 

terapêutica ocupacional se ajustasse ao modelo médico, sendo receitada concomitante aos 

citados tratamentos biológicos. Nise, no entanto, não queria nem a subordinação tampouco o 

ajustamento. Considerava o tratamento pela ocupação um legítimo procedimento terapêutico 

(MELO, 2001). 

 Assim, ela foi encontrando respostas para cada tipo de tratamento psiquiátrico. Disse 

um sonoro não para o eletrochoque, travou embates com o coma insulínico e combateu, com 

afinco, a lobotomia, participando de congressos e escrevendo artigos. Exercendo a sua rebeldia 

subalterna, Nise foi acumulando material de pessoas que frequentavam os ateliês de pintura e 

modelagem e comparava-o com a produção posterior à psicocirurgia. Ela se indignava, 

reclamava, lutava, mas, como o procedimento terapêutico da lobotomia era indicado pelo 

médico responsável pela enfermaria onde o paciente se encontrava internado, a situação não se 

modificava e as ligações cerebrais eram simplesmente desfeitas. 

 

Em 1949, quando se realizava a exposição no MAM (Museu de Arte 

Moderna) de São Paulo, um dos nove artistas do Engenho de Dentro chamava-

se Lúcio, um dos destaques da mostra com suas belas esculturas retratando 

guerreiros. Sete dias após a inauguração da exposição, Lúcio foi submetido à 

lobotomia. Algumas melhoras no comportamento de Lúcio após começar a 

freqüentar o ateliê de pintura, a avaliação de críticos enaltecendo sua produção 

e os apelos de Nise, que disse ao médico que indicou a psicocirurgia: “vocês 

vão decapitar um artista” de nada adiantaram. O poder psiquiátrico se fez 

preponderante. [...] o que se iria dizer de uma técnica “terapêutica” que ganhou 

o prêmio Nobel? (MELO, 2001, p. 67). 

 

 

 Como afirma Melo (2001), a psiquiatria humanitária, pródiga de afeto, que se identifica 

com o sofrimento, porém, sem perder a lucidez, encontra sua síntese nessa mulher detentora 

dos opostos: fraca/forte, frágil/firme, tranquila/explosiva, criativa/repetitiva, 

compreensiva/intransigente. Nise é esse anjo duro.  

 A imersão nas obras publicadas no Brasil sobre Nise demandou um trabalho de tessitura 

do conhecimento produzido. Esse cenário representou o estado da arte, referências de análise 

do estudo. Para tal tessitura, muitos outros autores foram convidados a se unir à tecelagem da 

trama de interpretações, delineando, oportunamente, o aporte teórico e metodológico do estudo.  

 Muitos aspectos merecem destaque no percurso dessa grande humanitária. Entre tantos, 

sobressaem: o encontro com a psicologia de Carl Gustav Jung (1875-1961), a aproximação com 
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o pensamento de Antonin Artaud (1896-1948), com a poética de Gaston Bachelard (1884-

1962), a literatura de Machado de Assis (1839-1908) e com a filosofia de Baruch Spinoza 

(1632-1677); a criação da Casa das Palmeiras, instituição pioneira idealizada para o tratamento 

dos pacientes no regime de portas abertas, quando ainda não se falava em Luta Antimanicomial 

no nosso país; o tratamento respeitoso e afetuoso aos animais, eleitos por ela como coterapeutas; 

esses e muitos outros aspectos foram fundamentais para tornar Nise uma figura inaugural no 

campo da ciência, uma mulher pioneira e, sobretudo,  à frente do seu tempo. 

 Nise da Silveira nasceu em Maceió, Alagoas, em 15 de fevereiro de 1905. Formou-se 

em medicina em 1927, na Faculdade de Medicina da Bahia, sendo a única mulher entre os 157 

homens. Ela está entre as primeiras mulheres a se formar em medicina no Brasil. Avessa a 

biografias, negava-se a escrever a sua autobiografia e também desanimava quem pretendia fazê-

lo. Dizia não gostar do termo biografia, pois, quem se mete a escrever sobre uma pessoa, 

modifica o que ela viveu. “Toda biografia mente, pois o autor não consegue se apagar”, 

afirmava que, dificilmente, faria uma biografia, pois só contava aos outros o que era superficial 

“meus sentimentos profundos eu não revelo a ninguém” (HORTA, 2009, p.21).   

 Em meados da década de 1990, após muitos anos de recusa a biografias, aceitou a 

proposta de um biografema, conceito utilizado pelo escritor francês Roland Barthes, que 

diferentemente da biografia com pretensões de início-meio-e-fim e a intenção de toda uma vida, 

o biografema narra a existência, mas de forma fragmentada, criativa e vital. Sem preocupação 

com uma ordem preestabelecida, sem lógica cartesiana, sem querer classificar ou concluir, o 

biografema é uma narrativa livre, predispondo o leitor a criar, junto ao autor, a sua Nise da 

Silveira (HORTA, 2009).1 

 Portanto, como já enunciado, objetiva-se, no presente estudo, a reconstituição de um 

itinerário de resistência de Nise da Silveira, no contexto da saúde mental no Brasil, 

considerando suas contribuições como uma cientista que inaugura um novo patamar na 

psiquiatria, psicologia, epistemologia dos estudos dos transtornos mentais, conformando um 

novo território que religa arte, clínica, loucura e subjetividade. Como objetivos específicos, 

busca-se ainda: Revisitar  as práticas históricas e a concepção sobre o fenômeno da loucura 

vigente à época de Nise; recontar escolhas e caminhos trilhados por ela que possam revelar  

momentos de resistência na sua trajetória; indicar guias do pensamento que foram marcantes 

para a sua construção científica inaugural sobre a loucura, no território da arte, clínica e 

                                                 
1 Se um dia, alguém cometer o abuso, o impropério de escrever uma biografia sobre mim, eu gostaria que o livro 

tivesse como título: Libera, Sempre Libera. Ou senão: uma mulher e os gatos. Também pode ser A história de uma 

psiquiatra rebelde (Silveira, citada por Horta, 2009, p. 20). 
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subjetividade;  relatar como Nise é lembrada por seus companheiros e amigos, quais são as 

memórias que alimentam a saudade de uma companheira de tantas lutas.  

 Recontar caminhos e escolhas passa pelo árduo e desafiador trabalho de releitura. Bosi 

(2012) adverte que a experiência da releitura é, apenas, um exemplo da dificuldade, ou mesmo 

da impossibilidade de reviver o passado tal e qual ocorreu. Impossibilidade que todo sujeito 

que lembra tem em comum com o historiador. Para o historiador também se coloca a meta ideal 

de refazer, no discurso presente, acontecimentos pretéritos, o que, a rigor, exigiria que se tirasse 

dos túmulos todos os que agiram ou testemunharam os fatos a serem evocados. Portanto, 

enfatiza Bosi (2012) que: 

 

Posto o limite fatal que o tempo impõe ao historiador, não lhe resta senão 

reconstruir, no que lhe for possível, a fisionomia dos acontecimentos. Nesse 

esforço exerce um papel condicionante todo o conjunto de noções presentes 

que, involuntariamente, nos obriga a avaliar (logo, a alterar) o conteúdo das 

memórias. (2012, p.59, grifo nosso). 

 

O estudo parte da seguinte questão norteadora: como foi possível, para Nise da Silveira, 

que escolheu a contracorrente do seu tempo, enfrentando – logo no início da vida profissional 

- estrutura de estado e o apogeu do tratamento cartesiano na ciência médica psiquiátrica, 

encontrar resistência para – permanecendo na contra-hegemonia – inaugurar uma nova ciência 

propositiva de novas modalidades de tratamento para os portadores de transtorno mental grave, 

que reverberou na história? 

O cenário que predominava no início do século XX- marcado por grandes descobertas 

psicológicas- no campo da arte e clínica era o da utilização de expressões plásticas para validar 

psicodiagnósticos. As obras eram costumeiramente vistas como sintomas e os autores como 

doentes. Nas obras produzidas por habitantes dos grandes asilos, o olhar psicopatológico 

insistia em ver desestruturação do ego, fragmentação da psique e fragilidade moral.  Como 

argumentação central da Tese, destaca-se: Nise da Silveira percebeu que o novo na ciência só 

se instala pela ousadia de construção de novas concepções, novos métodos e persistência na 

pesquisa. Atentou que a abertura de novos paradigmas na ciência torna-se mais viável quando 

o pesquisador visita e se alimenta de outros campos de conhecimento que não são de sua 

especialidade, tendo ido ao encontro de outras regiões de saberes fora do campo da psiquiatria, 

como arte, mitologia, literatura, religião, epistemologia, filosofia e psicologia. Elegeu guias do 

pensamento, mestres condutores da sua vida/obra. Exerceu a contra-hegemonia e, ancorando-

se em profunda, rigorosa e obstinada pesquisa científica, que religou arte, clínica, loucura e 
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subjetividade, inaugurou um novo patamar na ciência psiquiátrica, tendo, por princípios, o 

afeto, a emoção, o acolhimento e o respeito.  

 Ao fazer sonhar a ciência, Almeida (2003, 2001) ressalta que se tem sobrevivido demais 

e vivido de menos. Na sua concepção, é preciso oxigenar as teorias, deixá-las respirar, operando 

assim uma fotossíntese nas ideias e na vida. O lugar da respiração da ciência deve ser o caminho 

do meio entre a imaginação e a razão, o lugar da transposição poética dos fenômenos, que 

transforma o sobreviver em viver. Esse lugar requer um intelectual, capaz de investir na emoção 

ao mesmo tempo como uma ferramenta cognitiva, um argumento e um estilo de vida. Nessa 

busca, é imprescindível a construção de um novo intelectual, que possa contribuir para o avanço 

e a superação do instituído, que possa exercer um pensamento marginal, alternativo, insatisfeito 

com as certezas e questionador das verdades, como eficiente arma contra a mumificação do 

conhecimento.  

 Para ajudar na tomada de decisão sobre o roteiro traçado para a viagem, convida-se para 

abrilhantar a tessitura desse itinerário, Italo Calvino, com destaque para a obra Palomar que 

leva o leitor a refletir sobre o uso dos métodos de pesquisa científica. Palomar saiu em busca 

de um modelo ideal; para ele, o modelo é por definição aquele em que não há nada a modificar, 

aquele que funciona com perfeição, ao passo que a realidade não funciona e se esfrangalha por 

todos os lados; nesse caso, resta, apenas, obrigá-la a adquirir a forma do modelo, por bem ou 

por mal (CALVINO, 1994). 

 Sendo assim, Calvino (1994) ressalta que o modelo dos modelos almejado por Palomar 

deverá servir para obter modelos transparentes, sutis como teias de aranha. Restava a Palomar 

apagar da mente os modelos e os modelos de modelos. Encerrado esse passo, Palomar se depara 

face a face com a realidade mal padronizável e não homogeneizável, formulando os seus “sins”, 

os seus “nãos”, os seus “mas”. Para fazer isso, percebe que é melhor que a mente permaneça 

desembaraçada, mobiliada apenas com a memória de fragmentos de experiências e de 

princípios subentendidos e não demonstráveis. Essa não é a linha de conduta da qual ele possa 

extrair satisfações especiais, mas é a única que lhe parece praticável. Em vez de se preocupar 

com uma exposição sistemática do pensamento, o que incorreria no risco de daí advir um 

modelo, Palomar decide manter suas convicções em estado fluido, verificá-las caso a caso e 

fazer delas a regra implícita do próprio comportamento cotidiano, no fazer ou no não fazer, no 

escolher ou no excluir, no falar ou no calar-se (CALVINO, 1994). 

 Seguindo a proposta de Calvino, Morin (2005) foi convidado para reforçar o percurso a 

ser seguido.  Em seu texto Teoria e Método, na obra Ciência com Consciência, enfatiza que 
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uma teoria não é o conhecimento, ela permite o conhecimento. Uma teoria não é uma chegada, 

é a possibilidade de uma partida. Uma teoria não é uma solução, é a possibilidade de tratar um 

problema. Isso significa dizer que, uma teoria só realiza seu papel cognitivo, só ganha vida com 

o pleno emprego da atividade mental do sujeito. É justamente essa intervenção do sujeito que 

dá ao termo método seu papel indispensável. Para o autor, na perspectiva da ciência clássica, o 

método não é mais do que um corpus de receitas, de aplicações quase mecânicas, que visa 

excluir todo sujeito de seu exercício. O método, nesse sentido, degrada-se em técnica porque a 

teoria se tornou um programa.  

 Na obra Amor, Poesia e Sabedoria, Morin (1997) esclarece que é preciso reconhecer 

que, seja qual for a sua cultura, o ser humano produz duas linguagens, uma linguagem que é a 

racional, empírica, prática, técnica e outra que é simbólica, mítica, mágica. A primeira busca 

precisar, denotar, definir e, apoiando-se na lógica, busca objetivar sobre o que fala. A segunda 

ensaia traduzir a verdade da subjetividade, utilizando-se da analogia, metáfora, conotação, 

busca o halo de significações que envolve cada palavra e enunciado. A essas duas linguagens 

correspondem dois estados cognitivos que, juntos, imprimem unidade à condição humana. O 

primeiro é o estado prosaico, que se esforça para perceber, raciocinar, e que cobre grande parte 

do cotidiano das pessoas. O segundo é o estado poético, que pode ser dado pela dança, pelo 

canto, pelo culto, pelas cerimônias e, evidentemente, pode ser dado pelo poema. Se não existisse 

prosa, não existiria poesia, a poesia, não podendo aparecer, manifesta, senão em relação à 

prosacidade. Desse modo, tem-se esta dupla existência e polaridade, “portanto, poesia-prosa, 

tal é o tecido da nossa vida” (1997, p.38). 

 Carvalho (2011), em Contribuições para um pensamento do Sul, sublinha que a 

experimentação de novas formas de entendimento da vida, que religam o prosaico e o poético, 

pode proporcionar um pouco mais de felicidade. Em um de seus últimos livros, ao ser 

consultado sobre o sentido da felicidade, Edgar Morin afirmou: “sim, sou feliz, mas tenho um 

lado melancólico, como a face obscura da lua” (p.56). 

 Almeida (2011, p.33), no estudo intitulado Pensamento do Sul como reserva 

antropológica, assinala que, destituídas do sentido unicamente territorial e geográfico, as 

noções de Norte e Sul passam a significar modos de pensar e viver que se organizam por 

princípios, valores e práticas distintas. O Sul, a ser concebido no plural, “Suis”, diz respeito a 

reservas antropológicas da condição humana; potenciais de emergências e ruídos no interior de 

uma mundialização imersa em crises de várias ordens; operador cognitivo que poderia restaurar 
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o singular, o concreto, a dialógica local-global; expressão de valores como solidariedade, honra, 

hospitalidade, esperança no improvável e aspiração à harmonia.  

 Em consonância, Carvalho (2011) em Contribuições para um pensamento do Sul 

destaca que a colaboração intercultural e interpolítica entre Norte e Sul é fundamental para a 

democracia universal de povos e nações. Pautando-se no pensamento de Edgar Morin, enfatiza 

que Sul e Norte não são noções meramente geográficas, mas se referem a estilos de vida, 

cognições, experiências que requerem problematização permanente. Regressar à origem, ao 

primordial, ao arquetípico é tarefa de todos para que a lógica da disjunção seja superada. 

Acredita-se que a tarefa primordial do pensamento do Sul é restaurar a arte de viver, refundar 

a democracia planetária, instaurar a ética da condição humana.  

 Outrossim, no presente estudo, o pensamento de Boaventura de Sousa Santos foi 

também incorporado como um dos aportes referenciais, no sentido de somar esforços no 

momento de situar Nise da Silveira como uma pensadora contra-hegemônica, que, ao longo da 

sua história, lutou contra o pensamento abissal e o epistemicídio que, preponderantemente, 

determinou as escolhas da ciência médica psiquiátrica. Nise, na sua prática ideológica de 

resistência, traça uma nova linha geográfica no seu ateliê no Hospital Psiquiátrico, 

determinando um novo território onde a monocultura é substituída pela diversidade das 

experiências, um novo território ideológico e geográfico, um ateliê, que representou uma 

experiência local subalterna de resistência, que reverberou na história, causando rachaduras na 

forma de compreensão e tratamento da doença mental grave, que, para Nise, era concebida 

como inumeráveis estados do ser. Por sua resistência, a sua vida/obra pode ser situada no 

terreno ideológico e político de uma pensadora do Sul.   

 Santos (2010a), na obra Epistemologias do Sul, afirma que a característica fundamental 

do pensamento abissal moderno é a impossibilidade da copresença dos dois lados da linha. Ele 

se destaca pela capacidade de produzir e radicalizar distinções e consiste na concessão à ciência 

moderna do monopólio da distinção universal entre o verdadeiro e o falso. Para o autor: 

 

A negação de parte da humanidade é sacrificial, na medida em que constitui a 

condição para a outra parte da humanidade se afirmar enquanto universal. [...] 

O pensamento moderno ocidental continua a operar mediante linhas abissais 

que dividem o mundo humano do sub-humano, de tal forma que princípios 

humanos não são postos em causa por práticas desumanas. As colônias 

representam um modelo de exclusão radical que permanece atualmente no 

pensamento e práticas modernas ocidentais tal como aconteceu no ciclo 

colonial. Hoje, como então, a criação e ao mesmo tempo a negação do outro 

lado da linha fazem parte integrante de princípios e práticas hegemônicos 

(2010a, p.39). 
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 Para Santos (2010a; 2007), a injustiça social global está intimamente ligada à injustiça 

cognitiva global. A luta pela justiça social global deve, por isso, ser também uma luta pela 

justiça cognitiva global. Para ser bem-sucedida, essa luta exige um novo pensamento, um 

pensamento pós-abissal. O pensamento pós-abissal é um pensamento que envolve uma ruptura 

radical com as formas ocidentais modernas de pensamento e ação, confronta a monocultura da 

ciência moderna com uma ecologia de saberes, que se baseia no reconhecimento da pluralidade 

de conhecimentos heterogêneos – sendo um deles a ciência moderna-, e em interações 

sustentáveis e dinâmicas entre eles sem comprometer a sua autonomia.   

 A ecologia dos saberes trabalha, portanto, com a ideia da diversidade epistemológica do 

mundo, reconhecendo a existência de uma pluralidade de formas de conhecimento, além do 

conhecimento científico. Concebe que não existe uma unidade de conhecimento, como não 

existe uma unidade de ignorância. Trabalha na ótica de uma copresença igualitária e 

incompletude, tendo em vista que nenhuma forma singular de conhecimento pode responder a 

todas as intervenções possível no mundo, todas elas são, de diferentes maneiras, incompletas. 

“A ecologia de saberes é constituída por sujeitos desestabilizadores, individuais ou coletivos, e 

é, ao mesmo tempo, constitutiva deles” (SANTOS, 2010a, p.64). 

 Na perspectiva das epistemologias abissais do Norte global, um epistemicídio (a morte 

de conhecimentos alternativos) maciço tem vindo a decorrer nos últimos cinco séculos, e uma 

riqueza imensa de experiências cognitivas tem vindo a ser desperdiçada. Para recuperar 

algumas dessas experiências, a ecologia de saberes recorre ao seu atributo pós-abissal mais 

característico, a tradução intercultural, embebidas em diferentes culturas ocidentais e não-

ocidentais; essas experiências não só usam linguagens diferentes, mas também distintas 

categorias e diferentes universos simbólicos. Através da tradução, busca-se inteligibilidade sem 

“canibalização”, sem homogeneização, respeitando-se a diversidade. Assim, torna-se possível 

identificar preocupações comuns, aproximações complementares e, claro, contradições 

inultrapassáveis (SANTOS, 2010a; 2007). 

 Nessa fase de tradução, para evitar o gigantesco desperdício da experiência que se sofre, 

hoje em dia, Santos (2010) propõe, na obra A Gramática do Tempo, uma racionalidade 

cosmopolita que terá que expandir o presente – criando o espaço-tempo necessário para 

conhecer e valorizar a inesgotável experiência social que está em curso no mundo de hoje – e 

contrair o futuro.  
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 Com esse objetivo, propõe uma sociologia das ausências para expandir o presente e uma 

sociologia das emergências, para contrair o futuro. Nesse sentido, as ausências são 

compreendidas como aquelas práticas em que o paradigma hegemônico tratou de produzir como 

não-existências e, por outro lado, as emergências são aquelas colocadas em prática pelos 

sujeitos em uma perspectiva de contra-hegemonia.  

 

Enquanto a sociologia das ausências expande o domínio das experiências 

sociais já disponíveis, a sociologia das emergências expande o domínio das 

experiências sociais possíveis. As duas sociologias estão estreitamente 

associadas, visto que quanto mais experiências estiverem hoje disponíveis no 

mundo mais experiências são possíveis no futuro. Quanto mais ampla for a 

realidade credível, mais vasto é o campo dos sinais ou pistas credíveis e dos 

futuros possíveis e concretos. Quanto maior for a multiplicidade e diversidade 

das experiências disponíveis e possíveis (conhecimentos e agentes), maior 

será a expansão do presente e a contração do futuro (SANTOS, 2010, p. 120). 

 

 

 Nesse sentido, Boaventura Santos salienta que um trabalho educativo, baseado na 

sociologia e na pedagogia das ausências, tem de levar em conta o conflito, considerando que 

este serve para vulnerabilizar e desestabilizar os modelos epistemológicos dominantes e para 

olhar o passado mediante o sofrimento humano que, por via deles e da iniciativa humana a eles 

referida, foi indesculpavelmente causado. Esse olhar produzirá imagens desestabilizadoras 

susceptíveis de desenvolver, nos estudantes e nos professores, a capacidade de espanto e de 

indignação e a vontade de rebeldia e de inconformismo (Germano ; Lima, 2013). Tendo por 

base a construção teórica de Germano e Lima, ancorada no pensamento de Boaventura Santos 

e Paulo Freire,  considerando o território contra-hegemônico de atuação profissional de Nise, é 

provável afirmar que, nos seus inúmeros espaços como mestra inspiradora dos seus discípulos, 

Nise exerceu uma sociologia das ausências e das emergências, dispositivo capaz de dar 

visibilidade aos sujeitos sociais que foram margeados da história pelas culturas da invisibilidade 

e do silêncio, ao publicizar sujeitos e experiências relevantes.  

 Como forma de síntese, antes de anunciar o itinerário do presente estudo, é importante 

reafirmar as palavras inspiradoras, ditas por Marilena Chauí para Ecléa Bosi, “em sua tese, o 

método (seu modo de trabalhar) respeita da maneira mais completa o objeto (a matéria que você 

trabalha)” (BOSI, 2012, p. 28). Dessa forma, cabe ressaltar que, nesta tese, cada capítulo 

compõe uma organização em fragmentos. Para lê-la, é importante salientar que cada fragmento 

pode repetir, complementar, contradizer ou pontuar os demais, numa sintaxe não linear, de 

ritmo variado. Como em uma reação em cadeia, o fragmento permite o movimento simultâneo 
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de síntese e deslocamento. Ele, ao mesmo tempo, que busca dar conta de uma crítica sistemática 

e coerente, almeja esquivar-se da maquinaria positivista, sem perder o rigor da reflexão.  

 

Portanto, o estudo adotou o seguinte itinerário de pesquisa: 

 

O primeiro capítulo, intitulado Caminhos de uma libertária, foi destinado, inicialmente, a 

mostrar o contexto de partida responsável pela ruptura de Nise com o pensamento hegemônico 

da ciência médica psiquiátrica; em seguida, foi dedicado à construção de um esboço de algumas 

lembranças de sua vida, mediante passagens e momentos marcantes que possam revelar um 

pouco da origem da personalidade libertária e, por fim, objetivou revelar alguns guias 

intelectuais, narrados por Nise,  como marcantes para a construção do seu pensamento sobre o 

fenômeno da loucura, no território que religa arte, clínica e subjetividade.  

O segundo capítulo consiste em uma narrativa sobre as Conquistas de uma História de 

Resistência, com ênfase no espaço do aconchego que se tornou a Casa das Palmeiras e no Museu 

de Imagens do Inconsciente, que, nas asas da imaginação poética, revelou artistas notáveis.  

O terceiro capítulo intitulado Entre amigos:  Encontros e conversas com Nise, foi dedicado a 

relatos de amigos e conhecidos que protagonizaram histórias com Nise, assim como à 

correspondência estabelecida no decorrer deste estudo, por intermédio do caminho do meio, 

cartas a Nise. Cartas, do tempo em que o afeto era enviado em papel, envelope e selo.  

O quarto capítulo, Sensações de Liberdade, foi destinado a tecer notas finais sobre o estudo.  

 

 Escrever é uma experiência na qual quem escreve busca o encontro consigo mediante 

escolhas que simbolizam campos de derivações da vida. Escrever é um ato solitário, de 

reconfigurações, acompanhado de vozes, dentre as quais, se tenta ouvir o som da nossa própria 

voz.  Silêncio povoado de vozes, que compõe uma melodia composta por todos os tons dos 

autores, canções, filmes, memórias e lugares. Neste estudo, a justificativa pessoal, para a 

escolha do tema, encontra-se em forma de carta, escrita para Nise, primeira carta do capítulo 

IV. O compromisso que representa o fio condutor é o de enfrentar o abissal, o hegemônico, o 

desumano. O posicionamento político de escolha é o da resistência e denúncia; o ético é pautado 

na busca por uma decência humana e o ideológico assenta-se na esperança de contribuir para 

denunciar o horror, o silêncio, a opressão e promover rachaduras no pensamento monocultural, 

na ótica de buscar um olhar plural, multicultural, que não promova barreiras geográficas, 



22 

 

 

 

ideológicas ou de qualquer outra ordem para validar saberes e práticas, mas que possa dialogar, 

sem hierarquias, mas com a opção do afeto catalisador que salva do horror.  

 Desse modo, por mais nebulosas que possam ser algumas composições de paisagens do 

presente estudo, elas foram tecidas com a malha delicada da esperança. A dureza da revolta, 

com o horror praticado pela ciência médica psiquiátrica tradicional, encontrou seu alento na 

forma firme, determinada, porém extremamente humana e carinhosa com a qual Nise da 

Silveira conduziu a sua luta. 

 Assim, importa dizer que, a cada página, a frase de Ecléa Bosi “Uma pesquisa é um 

compromisso afetivo”, não poderá ser esquecida por todos aqueles que acreditam na potência 

transformadora da ciência que dialoga com saberes. 

 Nesse momento, será apresentado um pouco mais dessa “ostrinha sururu”, como ela se 

autodenominava, Nise da Silveira. 
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2 NISE DA SILVEIRA: CAMINHOS DE UMA LIBERTÁRIA 
 

 
 

2.1 O CENÁRIO DE PARTIDA 

 

O bem é difícil de ser visto por nós, tal a volatilidade e as 

circunvoluções estranhas que traça para tocar-nos como uma asa 

levíssima. Nunca conseguimos saber de onde voa. Mas o mal, caro 

amigo, digo-lhe que já vi o mal concretamente. Já o vi como dura 

matéria que houvesse passado por muitas destilações até ficar depurado 

de quaisquer outros elementos que o atenuassem. Foi no fundo dos 

olhos de alguns humanos que vi o mal faiscar. Sua devota discípula, 

Nise (SILVEIRA, 1999, p. 73-74, grifo nosso). 

 

 Segundo Foucault (2003), na obra Microfísica do Poder, quando no começo do século 

XIX foram instaladas as grandes estruturas asilares, elas foram justificadas pela harmonia entre 

as exigências da ordem social, que pedia proteção contra a desordem dos loucos e as 

necessidades da terapêutica, que pediam o isolamento dos doentes.  Esquirol, para justificar o 

isolamento dos loucos, mostrava cinco razões principais: garantir a segurança pessoal dos 

loucos e de suas famílias; libertá-los das influências externas; vencer suas resistências pessoais; 

submetê-los a um regime médico; impor-lhes novos hábitos intelectuais e morais. Como é 

possível perceber, todas as razões passam por uma questão de poder, buscando dominar o poder 

do louco, neutralizar os poderes que, de fora, possam se exercer sobre eles, estabelecer um 

poder terapêutico e de adestramento. Nas palavras de Foucault (2003):  

 

É precisamente a instituição como lugar, forma de distribuição e mecanismo 

destas relações de poder que a anti-psiquiatria ataca. Sob as justificações de 

um internamento que permitiria, num lugar purificado, constatar o que se 

passa e intervir onde, quando e como se deve, ela faz aparecer as relações de 

dominação próprias à relação institucional: “o puro poder do médico, diz 

Basaglia, constatando no século XX os efeitos das prescrições de Esquirol, 

aumenta tão vertiginosamente quanto diminui o poder do doente; este, pelo 

simples fato de estar internado, passa a ser um cidadão sem direitos, 

abandonado à arbitrariedade dos médicos e enfermeiros, os quais podem fazer 

dele o que bem entendem, sem que haja possibilidade de apelo” (p.126). 

 

 

 Portanto, “as relações de poder constituíam o a priori da prática psiquiátrica”, elas 

condicionavam o funcionamento da instituição asilar, distribuíam as relações entre os 

indivíduos e regiam as formas de intervenção médica. Nesse sentido, a inversão característica 

da antipsiquiatria consiste em colocá-las no centro do campo problemático e questioná-las de 

forma primordial. Esse poder concebia a loucura como objeto de conhecimento para a ciência 
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médica, que, por outro lado, a concebia como doença, exatamente no momento em que o sujeito 

que dela padecia encontrava-se desqualificado como louco, despojado assim de todo poder e de 

todo saber sobre a sua doença (FOUCAULT, 2003, p. 127). 

 A psiquiatria clássica caracteriza um jogo que envolve uma relação de poder, que origina 

um conhecimento que, por sua vez, funda os direitos desse poder. 

 

Sabemos sobre a sua doença e sua singularidade coisas suficientes, das quais 

você nem sequer desconfia, para reconhecer que se trata de uma doença; mas 

desta doença conhecemos o bastante para saber que você não pode exercer 

sobre ela e em relação a ela nenhum direito. Sua loucura, nossa ciência permite 

que a chamemos doença e daí em diante, nós médicos estamos qualificados 

para intervir e diagnosticar uma loucura que lhe impede de ser um doente 

como os outros: você será então um doente mental (FOUCAULT, 2003, p. 

127). 

 

 

 É esse círculo que a antipsiquiatria pretende desfazer, devolvendo ao indivíduo o direito 

de realizar a sua experiência da loucura até o fim, libertando-os de um diagnóstico e de uma 

sintomatologia, que não possuíam, apenas, valor classificatório, mas sim de decreto. Busca-se 

assim invalidar a retranscrição da loucura em doença mental, permitindo que os outros 

contribuam, porém que essa contribuição nunca seja em nome de um poder conferido por sua 

razão ou normalidade. 

 Em consonância com o pensamento de Foucault, Capra (2002) afirma que a história da 

moderna ciência médica mostra, repetidamente, que a redução da vida a fenômenos moleculares 

não é suficiente para se compreender a condição humana, seja na ótica da saúde ou na doença. 

Para repensar a crise na área da saúde, é útil estudar com detalhe a base conceitual da medicina 

científica moderna, o modelo biomédico, para ver de que modo ele afeta a prática da medicina 

e a organização da assistência à saúde.  

 

O modelo biomédico está firmemente assentado no pensamento cartesiano. 

Descartes introduziu a rigorosa separação de mente e corpo, a par da ideia de 

que o corpo é uma máquina que pode ser completamente entendida em termos 

da organização e do funcionamento de suas peças. Uma pessoa saudável seria 

como um relógio bem construído e em perfeitas condições mecânicas; uma 

pessoa doente, um relógio cujas peças não estão funcionando 

apropriadamente. As principais características do modelo biomédico, assim 

como muitos aspectos da prática médica atual, podem ter sua causa primeira 

nessa metáfora cartesiana (CAPRA, 2002, p. 132). 
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 Na medicina moderna, os problemas psicológicos são estudados e tratados por 

psiquiatras. No entanto, existe pouca comunicação entre os profissionais da saúde mental e os 

da saúde física. Muitos médicos consideram os psiquiatras médicos de segunda classe, o que 

revela o forte poder do dogma biomédico, no qual os mecanismos biológicos são considerados 

a base da vida, delegando uma importância secundária para os eventos mentais (CAPRA, 2002). 

 Em relação a esse fato, em muitos casos, os psiquiatras reagiram de forma avessa, ou 

seja, buscaram aderir, rigorosamente, ao modelo biomédico na tentativa de compreender a 

doença mental em termos de uma perturbação nos mecanismos físicos do cérebro. Nessa ótica, 

a doença mental passa a possuir forte semelhança com a física, com a particularidade de afetar 

o cérebro mais do que a outros órgãos. Essa concepção levou a uma situação curiosa, conforme 

ressalta Capra (2002): 

 

Enquanto os curandeiros ao longo dos tempos tentaram tratar a doença física 

por meios psicológicos, os psiquiatras modernos tentam agora tratar a doença 

psicológica por meios físicos, tendo-se convencido de que os problemas 

mentais são doenças do corpo. [...] Como se acredita que esses distúrbios se 

baseiam em mecanismo biológicos específicos, dá-se grande ênfase ao 

estabelecimento do diagnóstico correto usando um sistema reducionista de 

classificação. Embora essa abordagem tenha fracassado para a maioria dos 

distúrbios mentais, ainda é amplamente adotada na esperança de que se 

encontrem, enfim, os mecanismos específicos de causação da doença e os 

correspondentes métodos específicos de tratamento para todos os distúrbios 

mentais (p.136). 

 

 

 Nise da Silveira afirma que a psiquiatria, diante do doente, invalida os que não se 

adaptam às normas sociais vigentes, sem se interessar em investigar os motivos afetivos, 

familiares, econômicos que desencadearam os comportamentos. Ao contrário, os psiquiatras 

apressam-se em estabelecer os rótulos de esquizofrênicos e deflagrar a hospitalização. Dessa 

teia é quase impossível escapar. Uma vez nas malhas de um hospital psiquiátrico, seja entrando, 

saindo ou reentrando, o indivíduo não é mais uma pessoa, assume o rótulo de paciente e, como 

consequência, torna-se mais uma peça na engrenagem dessa fábrica em prol da loucura 

(SILVEIRA, 1992). 

 Era preciso buscar experiências novas, que tivesse o objetivo de mudar o instituído, 

nesse ponto Nise chama a atenção para algumas experiências pioneiras que ajudaram a lançar 

as sementes da mudança. Nesse cenário, destaca que o mais forte empreendimento de mutação, 

na área da psiquiatria, ocorreu na Itália com a negação da instituição psiquiátrica por Franco 

Basaglia. Quando era diretor do Hospital Psiquiátrico em Gorízia, Basaglia inicia em 1961, 
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uma verdadeira revolução, promovendo encontros entre médicos e internados, oferecendo 

oportunidade para que os internos relatassem as violências sofridas e influenciassem o sistema 

institucional em que viviam. Consegue acabar com as medidas habituais de contenção, no ano 

de 1968, porém, por falta de apoio, tem fim o trabalho de Basaglia na cidade de Gorízia.  

 Três anos depois, Basaglia e sua equipe assumem o Hospital Psiquiátrico Regional de 

Trieste, deflagrando, agora, verdadeira mutação ao iniciar o processo de desativação da 

instituição psiquiátrica fechada, propondo também, de forma concomitante, a criação de centros 

externos para dar suporte aos ex-internos. Na sua opinião, “Não se sabe bem o que é um 

psiquiatra. Se alguém que deve regular a ordem pública ou alguém que tem o dever de atender 

às necessidades, aos sofrimentos de indivíduos.” (BASAGLIA, citado por SILVEIRA, 1992, 

p.15). Enfatiza que a proposta de Basaglia atrai a maioria dos espíritos renovadores da área da 

psiquiatria, porém pontua que considera a proposta ainda incompleta por conceder pouca 

atenção aos fenômenos em desdobramento no espaço interno.  

 Quanto ao Brasil, Nise assinala iniciativas pioneiras e críticas à psiquiatria tradicional 

que aspirava possibilidades de mudanças, com destaque para Ulisses Pernambucano:  

 

Nosso pioneiro foi Ulisses Pernambucano, nomeado em 1931 diretor da 

Tamarineira (hospital psiquiátrico pernambucano). Destruiu calabouços e 

camisas-de-força, instalou um esboço de praxiterapia e sobretudo criou uma 

escola para jovens psiquiatras, dando ênfase a pesquisas diversas nessa área. 

Deu destaque às pesquisas de ordem preventiva e social. Já naquela distante 

época preocupava-se com os fatores interpessoais e socioculturais dos 

distúrbios mentais e com a necessidade de levá-los em conta na sua prevenção 

(SILVEIRA, 1992, p.15). 

 

 

 E continua afirmando que é importante destacar algumas iniciativas pontuais, como o 

breve trabalho de Luiz Cerqueira no Hospital Psiquiátrico Universitário do Rio de Janeiro, o 

trabalho de Alice Marques dos Santos, no Hospital Odilon Galotti, década de 1960, abrindo as 

portas das seções e permitindo o contato dos internos com a comunidade, passo adiante que, 

infelizmente, não vingou. Destaque também para os esforços de Carlos Augusto de Araújo 

Jorge e sua equipe no sentido de renovar o Centro Psiquiátrico Pedro II, ao derrubar muros e 

abrir enfermarias.  

 Essas tentativas renovadoras, analisava Nise, tendem a se ampliar e revelam o desejo de 

numerosos psiquiatras de alcançar verdadeira mutação no atual regime de nossas instituições 

psiquiátricas, nas quais o internado é considerado um paciente e não uma pessoa humana no 

gozo de seus direitos (SILVEIRA, 1992, p.16). 
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 Nise propõe uma reflexão sobre o rumo da medicina científica, que desde o século XVII, 

sofre influência de Descartes na concepção corpo-psique. O corpo, nessa visão, seria uma 

grande máquina e as doenças resultariam de alterações no funcionamento dos mecanismos que 

compõem essa máquina. Nessa ótica de entendimento, a função do médico seria trabalhar para 

consertar enguiços mecânicos utilizando-se de meios físicos ou químicos para tal objetivo.  

 O modelo médico foi idealizado na compreensão de uma superioridade da razão, a qual 

funciona de modo independente do corpo comandando emoções e sentimentos. No entanto, 

acontece, muitas vezes, da própria razão se desvairar e o homem a perder, no fenômeno da 

loucura. Surgiram, portanto, médicos especialistas nesses fenômenos que se submeteram aos 

princípios do modelo médico. Portanto, a razão, agora chamada psique, passava a ser vista como 

mero epifenômeno da máquina cerebral. Cabia aos médicos especialistas “consertar 

descarrilhamentos dessa máquina que saíra dos trilhos da razão.” (SILVEIRA, 1992, p.11). 

 Essa influência cartesiana adentrou séculos e como consequência o foco de estudo dos 

psiquiatras foi concentrado na descoberta das causas orgânicas das perturbações mentais, em 

vez de tentarem buscar compreensão para as dimensões psicológicas. Vibraram com 

descobertas orgânicas para doenças como a arteriosclerose cerebral, as demências senis, era 

possível encontrar regiões do cérebro responsáveis por determinadas doenças psíquicas. 

“Entretanto, muitos outros distúrbios psíquicos escapavam tanto às pesquisas 

anatomopatológicas, quanto às mais acuradas investigações bioquímicas. Era difícil encaixá-

los no modelo médico.” (SILVEIRA, 1992, p.11). 

 Nise deparou-se com formas de tratamento extremamente agressivas, utilizadas para 

consertar à força a máquina doente e que eram basicamente baseadas no eletrochoque, 

lobotomia e quimioterapia. Utilizando suas lentes de percepção, será mostrado um pouco de 

cada uma dessas modalidades “terapêuticas”, adotadas com ênfase pela ciência psiquiátrica à 

sua época.  

 Ugo Cerletti acreditava na existência de uma incompatibilidade entre a esquizofrenia e 

a epilepsia. Porém, restava descobrir como um esquizofrênico poderia apresentar crise 

epiléptica. Visitando um matadouro de porcos em Roma, Cerletti verificou que os porcos 

submetidos a choques elétricos antes de serem abatidos apresentavam crises convulsivas. Dessa 

estranha visita, surgiu a iluminação às avessas, concluiu que era possível “provocar no homem 

uma convulsão, por corrente transcerebral, sem matá-lo.” Desse modo, nasceu em 1928 o 

eletrochoque. “Não, outra vez! É horrível”, foram as palavras ditas pela primeira vítima do 

eletrochoque (SILVEIRA, 1992, p.11). 
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 O coma insulínico ou choque hipoglicêmico, conhecido como método de Sakel, 

precedeu o eletrochoque. Sua eficácia exigiria de trinta a quarenta horas de coma. Tanto o coma 

insulínico quanto o eletrochoque provocavam profunda regressão fisiológica e psicológica, 

apagando as funções psíquicas superiores.  Segundo os adeptos desse método, essa 

desmontagem da estrutura psíquica seria seguida de uma reconstrução sadia.  

 O foco da eficácia do tratamento era a perda de memória decorrente de possíveis ligeiras 

lesões cerebrais, o que acarretaria o esquecimento dos acontecimentos que provocaram a 

psicose. Essa perda de memória, em graus variados, poderia ser recuperada. Nesse aspecto, 

Nise questiona se “valeria a pena esquecer os conteúdos nucleares da psicose, ou antes, seria 

preferível trazê-los à tona, confrontá-los, interpretá-los, metabolizando-os e mesmo 

transformando-os” (SILVEIRA, 1992, p.12). 

  Escreve com pesar que, não obstante toda a eficácia questionável e o forte caráter 

agressivo dessas terapêuticas, a Associação Norte-Americana de Psiquiatria recomenda que 

seja ampliado o uso do eletrochoque, com a inovação de utilizá-lo agora sob o controle moderno 

da computação, eletrochoque computadorizado.  

 Entra em cena a pior de todas as modalidades, a terrível lobotomia que surge na 

terapêutica psiquiátrica em 1936, criada por Egas Moniz, e que consistia em seccionar fibras 

nervosas que ligam os lobos frontais e partes subjacentes do cérebro. Para W. Freeman, a 

psicocirurgia é definida como operação cirúrgica sobre o cérebro intacto, objetivando obter 

alívio para sintomas mentais. Segundo o seu criador, Moniz, para se obter a cura de pacientes 

que apresentam ideias fixas e comportamentos repetitivos, era preciso destruir arranjos mais ou 

menos fixos das conexões celulares que existem no cérebro e, particularmente, aqueles que se 

relacionam com os lobos frontais. 

 O lobo frontal foi escolhido, afirma Freeman, porque já foram realizadas por vários 

cirurgiões intervenções sobre os lobos temporal, parietal e occipital, sem resultados concretos. 

Isso revela os tateamentos e experimentações sobre o cérebro humano realizados pelo modelo 

médico. Vale ressaltar que essa técnica foi experimentada em outras modalidades de doenças 

mentais, incluindo idosos e crianças (SILVEIRA, 1992). 

 Nesse procedimento, a substância cerebral é comprometida de maneira irreversível, 

representando um atentado à integridade do homem. Os indivíduos submetidos a esse 

tratamento, tornam-se verdadeiros autômatos, com um intenso prejuízo nas capacidades de 

abstração e imaginação, consequentemente, suas produções tornam-se pueris e decadentes. 
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Vale ressaltar, porém, que por deixar os indivíduos calmos, as famílias e o ambiente hospitalar 

passavam a desfrutar uma cômoda tranquilidade.  

 Nise da Silveira ressalta que esse procedimento, no entanto, perturbava a consciência de 

alguns psiquiatras, causava repugnância a ideia de destruição de parte do cérebro 

anatomicamente normal, transformando uma desordem funcional-potencialmente recuperável- 

em uma lesão orgânica irreversível para a qual não há tratamento. Espantosamente, em 1952, 

uma publicação em defesa da psicocirurgia, no British Medical Journal, intitulada A ética da 

leucotomia, tinha a seguinte observação: “se a alma pode sobreviver à morte, certamente poderá 

sobreviver à leucotomia” (SILVEIRA, 1992, p.13). 

 A partir do início da década de 1950, entra em cena a quimioterapia, decorrente da 

descoberta do cirurgião Laborit. A substância precursora dessa nova fase era próxima dos 

antialérgicos e possuía uma ação de “desconexão cerebral”, produzindo uma hibernação 

artificial. De imediato, Laborit percebeu que essa “milagrosa” substância, denominada de 

Chlorpromazina, despertaria intenso interesse para a psiquiatria.  

 

Entretanto, tinha o grave incoveniente de produzir efeitos colaterais, atingindo 

o sistema extrapiramidal, causando distonias, acatisia, síndrome 

parkinsoniana (rigidez muscular, tremores...), que teriam de ser combatidos 

com medicamentos antiparksonianos. Um curioso jogo químico... Eis aí um 

comportamento bastante estranho. Nos tratamentos prolongados surge ainda 

o mais grave problema: a discinesia e distonia tardias (SILVEIRA, 1992, 

p.13). 

 

 

 Por outro lado, esclarece Nise, que a Clozapine, a mais recente droga antipsicótica, se 

tem a vantagem de diminuir a propensão ao parksonismo, possui a triste desvantagem de, em 

alta dosagem, desenvolver a agranulocitose – doença caracterizada por leucopenia, ulceração 

da garganta, mucosas digestivas e pele. Essa nova era da terapia medicamentosa representou 

importantes transformações no tratamento das doenças mentais. Para a psiquiatria, era a 

descoberta da camisa-de-força química e um prenúncio de paz nos hospitais psiquiátricos 

(SILVEIRA, 1992). 

 Os neurolépticos não mostraram uma eficácia quanto ao tempo de internação e o número 

de reinternações, como revelavam as estatísticas oficiais. Provavelmente, isso ocorre em 

decorrência do fato de essa modalidade de tratamento melhorar os sintomas, sem curar. Além 

dessas questões, Nise cita Capra que reforça o caráter contra terapêutico desse tratamento 

(SILVEIRA, 1992, p.13). 
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Quanto ao tratamento, o método preferido consiste em tratar as doenças 

mentais com medicação, que controla os sintomas do distúrbio mas não o cura. 

E está ficando cada vez mais evidente que esse tipo de tratamento é 

contraterapêutico. [...] De acordo com esse ponto de vista, os sintomas de um 

distúrbio mental refletem a tentativa do organismo de curar-se e atingir um 

novo nível de integração. A prática psiquiátrica corrente interfere nesse 

processo de cura espontânea ao suprimir os sintomas. A verdadeira terapia 

consistiria em facilitar a cura fornecendo ao paciente uma atmosfera de apoio 

emocional. Em vez de ser suprimido, permitir-se-ia que o processo que 

constitui um sintoma fosse intensificado em tal atmosfera, e a autoanálise 

contínua culminaria em sua plena experiência e consciente integração, 

completando assim o processo de cura (CAPRA, 2002, p. 136).2 

 

 Essas práticas, alerta Nise, alimenta a indústria da loucura, que se revelou uma lucrativa 

aplicação de capital, por meio das poderosas multinacionais produtoras de psicofármacos. 

Como tão bem esclarece o Dr. Luiz Cerqueira, se as drogas, os choques e as leucotomias 

realmente fossem eficazes na cura, a loucura já teria sido erradicada da face da terra. De fato, 

alerta, apesar dos psicofármacos, cada vez mais doentes são internados e reinternados nos 

hospitais psiquiátricos (SILVEIRA, 1992, p.14). 

 Em consonância com o pensamento de Nise e Capra, e na ótica de uma experiência e 

pensamento contra-hegemônico defendido por Boaventura Santos, o estudo de doutorado de 

Denise Dias Barros, intitulado Itinerário da Loucura em Territórios Dogon3, busca, entre outros 

objetivos, responder quais as possibilidades que se abrem quando uma pessoa passa a ser 

considerada louca (wede-wede) pela sociedade dogon. Conforme Barros (2004), além das 

relações estabelecidas com terapeutas e adivinhos dogon da região de Bandiagara, essa 

motivação de pesquisa os conduziu a um contato estreito e doloroso com pessoas, familiares e 

suas histórias.  

 O terapeuta dogon pode analisar a manifestação do mal como fenômeno complexo e 

global. Especialista por possuir um saber que permite o tratamento de doenças determinadas, o 

terapeuta conhece a farmacopeia pertinente e as palavras que dinamizam sua ação terapêutica 

(palavra de encantamento). Recorre à sua sensibilidade e pode manejar alguma técnica de 

adivinhação e comunicação com os seres não visíveis (por meio de sonho ou vidência), sendo 

um mestre de processos de inclusão social. Dessa maneira, deverá definir os contornos do mal 

e os caminhos para sua reparação, atribuindo-lhe um nome, desvendando sua origem e, enfim, 

                                                 
2 Optou-se por inserir a transcrição original do pensamento de Capra. Um trecho desse pensamento foi citado por 

Nise na obra O Mundo das Imagens (SILVEIRA, 1992, p. 13). 
3  A República do Mali, país onde se localiza a sociedade dogon, corresponde a um vasto território de 1.240.192 

km2 de superfície, dividindo seus 6.000 km de fronteiras com sete países: Argélia, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, 

Guiné, Néger, Senegal e Mauritânia. A população dogon, estimada em 450 mil pessoas, representa cerca de 95% 

da região que ficou conhecida como “país dogon”.  
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fornecendo novos enunciados que reconstituam ou criem novos sentimentos de pertença e 

participação (BARROS, 2004, p.174). 

 A terapia dogon parece buscar sua eficácia na reconstrução ou na instauração de novas 

modalidades do sentimento de ser-no-mundo, distanciando-se de interpretações atomistas da 

pessoa, que não é concebida isoladamente. Ela coincide, nesse contexto, com um movimento 

contrário ao isolamento e à solidão. Tal movimento acontece pela ativação de mecanismos que 

implicam a presença de familiares e amigos na terapia. Dessa forma, os procedimentos recaem 

também sobre o grupo social, e não sobre a pessoa isoladamente. Além disso, em localidades 

como Kundu-kikinu, os processos de afiliação constituem o eixo em torno do qual a terapia é 

tecida, reconstituindo, ao mesmo tempo, uma rede de suporte que desloca da pessoa para 

universos múltiplos a semântica expressa no adoecer.  

 Nessa sociedade, é possível encontrar três tipos de terapeutas: o terapeuta tradicional, 

cujo conhecimento é formado por um saber concernente às plantas, sinais da doença, ações 

terapêuticas sobre o corpo, que pode ser eficaz apenas se complementado por aquele adquirido 

através do contato com forças sobrenaturais e por um aparato de fórmulas e gestos rituais que 

devem introduzir e dar ritmo a cada ação terapêutica. O terapeuta de tradição muçulmana, cujo 

conhecimento se baseia na escritura, isto é, no livro dentro do que “há tudo”. Por último, o 

terapeuta que utiliza e mescla tradições diferentes. A autora esclarece que nenhuma dessas 

modalidades terapêuticas pode ser considerada pura, são todas detentoras de um saber matizado 

por diversos fatores e reinterpretado de maneira mais ou menos singular, seja seguindo o saber 

ancestral dogon ou de origem muçulmana (BARROS, 2004, p.174).  

 O conhecimento pode ter sido adquirido por revelação, pelos seres das sociedades não 

visíveis que o seguem e com ele se comunica, dando início a uma nova geração de especialistas, 

pois o terapeuta o transmitirá a seus filhos.  

 

A transmissão do conhecimento é geralmente realizada de uma geração a 

outra, e muitas vezes do avô para o neto que vive ao seu lado. No entanto, será 

o filho mais velho quem deverá substituir de maneira plena as 

responsabilidades do pai (BARROS, 2004, p.175).  
 

 

 Nessa sociedade, o saber é algo a ser cuidadosamente protegido e o segredo parece 

desempenhar um papel múltiplo, visto que tanto garante o poder e o prestígio do especialista na 

comunidade, como protege contra a ação maléfica de bruxos ou de pessoas que desejam tomar 

o seu lugar. Todos os terapeutas dogon concebem seu saber como um patrimônio a proteger 

dentro de sua linhagem ou segmento de linhagem.  



32 

 

 

 

 A base da aprendizagem que passa de pai para filho é a observação e a realização de 

pequenas tarefas. Essas tarefas são de responsabilidade progressiva e introduzem a criança ou 

o jovem em uma esfera de saber, construído pela experiência.  

 

São os gestos, as sequências dos ritos terapêuticos e as regras de 

comportamento (como não ter relações sexuais no dia anterior) que devem 

preceder a coleta de vegetais. O aprendizado do reconhecimento e a ajuda na 

coleta das plantas, o conhecimento da palavra da cura, que fornecem parte do 

princípio ativo para que o medicamento seja eficaz, cumprirão uma nova etapa 

do aprendizado. Entretanto, o conhecimento será acrescido, também, das 

experiências pessoais. Existem certos ritos que dependem da idade; mesmo 

conhecendo os procedimentos, a pessoa não pode executá-los antes de ser uma 

pessoa completa, madura (BARROS, 2004, p.175). 

 

 

  Para Barros (2004), ainda que diferenças importantes possam ser apreendidas em cada 

localidade, é possível perceber uma série de valores e práticas comuns ligados à concepção e 

ao tratamento da loucura. Embora seja difícil precisar os limites de um processo terapêutico em 

sociedade de universos múltiplos como a dogon, a autora esclarece que a intenção tem sido 

compreendê-lo como uma das possibilidades que se abrem a quem adoece, bem como de 

apreendê-lo na complexidade e dinâmica que caracterizam o humano e a vida.  

 É preciso compreender a significação existencial da doença considerando as suas 

múltiplas causas que atuam umas sobre as outras, em um contexto de forças interdependentes 

que atuam sobre a pessoa e com as quais ela precisa dialogar para reencontrar seu momento de 

equilíbrio dinâmico. Portanto Coppo, citado por Barros (2004), ressalta que:  

 

Em um contexto em que se concebe a vida como transformação e recriação 

permanentes, saúde significa cumprir o próprio destino, absorvendo a própria 

responsabilidade e, ao mesmo tempo, adquirir, por meio de escolhas oportunas 

de vida, potência e dignidade (p.203). 

 

 

 Segundo Barros (2004), a loucura não é apreendida, nessa sociedade, como mal de um 

corpo inerte a ser extirpado. As proposições, enunciadas pelos terapeutas, adivinhos, doentes e 

narradores, informam um sistema complexo de compreensão da problemática, no qual os nexos 

entre manifestação da loucura e sociedade, entre processos terapêuticos e práticas ancestrais, 

entre real e imaginário, entre religiosidade e organização social, não podem ser separados para 

serem conhecidos.  

 Convida-se para uma visita literária ao contexto da psiquiatria no Brasil, no início do 

século XX, e uma visita guiada pelos bastidores do Hospício Nacional de Alienados (Engenho 
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de Dentro), no Rio de Janeiro, o pensamento de Afonso Henrique de Lima Barreto (1881-1922). 

Para a construção dessa visita guiada, alguns escritos foram de fundamental importância, como 

a obra O Diário do Hospício de Lima Barreto e o texto Mágoas de perto e de longe, escrito por 

Antonio Arnoni Prado e publicado na obra Prazado Senhor, Prezada Senhora: estudos sobre 

cartas (Galvão; Gotlib, 2000). Assim como o artigo “Estranhos Interiores: a loucura em Triste 

Fim de Policarpo Quaresma”, de Arantes (2008). Ao final, para complementar o objetivo da 

visita guiada, os trechos do livro de Daniela Arbex, trarão informações valiosas para 

complementar a compreensão do momento histórico da ciência psiquiátrica que impactou e 

serviu de mola propulsora para a inauguração de uma nova ciência, proposta por Nise da 

Silveira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a internação no Hospício de Engenho de Dentro (Hospício Nacional de 

Alienados) - o mesmo que viria receber, anos depois, Nise da Silveira - com uma mente 

esclarecida para a época, tão comum a grandes intelectuais e artistas, Lima Barreto continuou 

a trabalhar e fazer anotações diárias sobre a sua vivência no maior hospício para alienados no 

Brasil, no início do século XX. Diário do Hospício traz essa descrição registrada no período da 

sua segunda internação, dezembro de 1919, no Hospício Nacional de Alienados. Além desse, 

suas anotações para o Cemitério dos Vivos4, livro inacabado, tomaram forma dentro dos muros 

                                                 
4 A vivência como interno do Hospital Nacional de Alienados, registrada em forma de diário, ofereceu os 

elementos necessários para a escrita ficcional. No romance inacabado – O cemitério dos vivos – as memórias do 

autor foram emprestadas para a construção da história de Vicente Mascarenhas, intelectual literato que após a 

morte do pai ver-se coagido a trabalhar numa repartição pública. O sentimento de frustração no trabalho, no 

casamento e na vida intelectual, leva Vicente a beber compulsivamente até a sua internação no Hospício de 

Alienados. (COSTA, 2008, p.205). Vale esclarecer ao leitor que a edição adotada no presente estudo da obra O 

Cemitério dos Vivos, foi a da editora Planeta do Brasil, composta de duas partes, a primeira, Diário Íntimo, consiste 

nas anotações realizadas durante o período da sua internação no Hospício Nacional de Alienados, a segunda parte 

Se essas notas forem algum dia lidas, o que 
eu não espero, há de ser difícil explicar esse 
sentimento doloroso que eu tenho de minha 
casa, do desacordo profundo entre mim e ela; 
é de tal forma nuançoso a razão de ser disso, 
que para bem ser compreendido exigiria uma 
autobiografia, que nunca farei [...] 
Aqui bem alto declaro que, se a morte me 
surpreender, não permitindo que as inutilize, 
peço a quem se servir delas que se sirva com 
o máximo cuidado e discrição, porque mesmo 
no túmulo eu poderia ter vergonha.   
Lima Barreto. Diário Íntimo, p.12. 
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de uma instituição que tão conhecidamente cerceava a criatividade do homem. Além da 

produção literária, Lima Barreto deixou registrado suas memórias, nas obras O Diário Íntimo e 

o Diário do Hospício (publicações póstumas). Os escritos de época, elaborados por Lima 

Barreto, são escritos que venceram o tempo na sua aguda reflexão e crítica social e quase um 

século atrás escancararam os motivos que viriam a ser incorporados como lema da Luta 

Antimanicomial.  

 Todavia, é importante esclarecer que à época dos escritos para Diário Íntimo, Diário do 

Hospício e O Cemitério dos Vivos, ainda não tinham entrado em vigor as práticas mais 

aviltantes da história da psiquiatria, que viriam a ser o eletrochoque (1928) e a lobotomia 

(1936). Esse choque de realidade também foi sentido por Nise da Silveira, quando retornou 

para o cargo de psiquiatra, no ano de 1944, após ter entrado em vigor, no Brasil, as práticas da 

lobotomia e do eletrochoque. Para uma melhor apreensão da realidade, à época de Lima 

Barreto, optou-se por agrupar alguns relatos presentes no Diário do Hospício, em categorias 

que possam conduzir o leitor a um quadro descritivo que leva a retratar a realidade vivenciada. 

As categorias pensadas foram: 1) Visão sobre os alienistas da época 2) Os Enfermeiros  3) 

Sobre o vício...  4) Compreensão da  loucura... 5) Tratamento e ciência... 6) Reflexões sobre 

caminhos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
traz o romance inacabado O Cemitério dos Vivos, escrito a partir dessas anotações, correspondendo, portanto, a 

uma obra que reúne memória e ficção. 

Foto publicada na tese Confinados: escrita e experiência do cárcere em Lima Barreto e Graciliano Ramos. 

Autora: Daniela Birman. Foto localizada no acervo da Biblioteca do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Lima 

Barreto em agosto de 1914, aos 33 anos, por ocasião da primeira internação no Hospital Nacional de 

Alienados. Disponível em: http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2010/09/25/a-descoberta-de-uma-foto-

inedita-de-lima-barreto-327257.asp 
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1) Visão sobre os alienistas da época... 

 

 
Tinha que ser examinado pelo Henrique Roxo. Ele me parece inteligente, 

estudioso, honesto; mas não sei por que não simpatizo com ele. Ele me parece 

desses médicos brasileiros imbuídos de um ar de certeza de sua arte, 

desdenhando inteiramente toda a outra atividade intelectual que não a sua e 

pouco capaz de examinar o fato por si. Acho-o muito livresco e pouco 

interessado em descobrir; em levantar um pouco o véu do mistério – que 

mistério! – que há na especialidade que professa. Lê os livros da Europa, dos 

Estados Unidos, talvez; mas não lê a natureza. Não tenho por ele antipatia; 

mas nada me atrai a ele. Perguntou-me por meu pai e eu lhe dei informações. 

Depois, disse-lhe que tinha sido posto ali por meu irmão, que tinha fé na 

onipotência da ciência e a crendice do hospício. Creio que ele não gostou. 

Acompanhava-o uma espécie de interno, que tinha uma cara bovina. [...] aqui, 

no hospício, os internos evitam conversar com os doentes: morgue ou 

regulamento? No tempo do meu pai não era assim [...] Decididamente, a 

mocidade acadêmica, de que fiz parte, cada vez mais fica mais presunçosa e 

oca (BARRETO, 2004, p.21-22). 

 

 

Na segunda-feira, antes que meu irmão viesse, fui à presença do doutor Juliano 

Moreira. Tratou-me com grande ternura, paternalmente, não me admoestou, 

fez-me sentar a seu lado e perguntou-me onde queria ficar. Disse-lhe que na 

Seção Calmeil. Deu ordens ao Santana e, em breve, lá estava eu (BARRETO, 

2004, p.26). 

 

 

2) Os Enfermeiros... 

 

 
Voltei para o pátio. Que cousa, meu Deus! Estava ali que nem um peru, no 

meio de muitos outros, pastoreado por um bom português, que tinha um ar 

rude, mas doce e compassivo, de camponês transmontano. Ele já me conhecia 

da outra vez. Chamava-me você e me deu cigarros. Da outra vez, fui para a 

casa-forte e ele me fez baldear a varanda, lavar o banheiro, onde me deu um 

excelente banho de ducha de chicote. Todos nós estávamos nus, as portas 

abertas, e eu tive muito pudor. Eu me lembrei do banho de vapor de 

Dostoievski, na Casa dos Mortos. Quando baldeei, chorei; mas lembrei de 

Cervantes, do próprio Dostoievski, que pior deviam ter sofrido em Argel e na 

Sibéria. Ah! A literatura ou me mata ou me dá o que eu peço dela (BARRETO, 

2004, p.21). 

 

 

Como afirma Prado (2000), aos poucos vai se agravando um conflito existencial 

irreversível, ao escritor corajoso e cheio de mordacidade passa a corresponder um homem cada 

vez mais tímido e descrente, corroído pela certeza de que nada valia ante o descaso e o pouco 

interesse com que o liam e o tratavam enquanto intelectual e homem de letras. A principal 

consequência é que passa a exigir de si mesmo um empenho intelectual que, inconscientemente, 

iguala o próprio destino ao destino dos grandes nomes da literatura, Dostoiévski e Baudelaire à 
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frente, mestres em companhia dos quais apaziguava a consciência nas horas de martírio solitário 

em que refletia na solidão do quarto as injustiças e os preconceitos que tende a generalizar na 

medida em que vai mergulhando em depressão alcoólica e em surtos psicóticos que acabarão 

por levá-lo ao manicômio (PRADO, 2000, p.190). 

 

 

3) Sobre o vício... 

 

 
Se foi o choque moral da loucura progressiva de meu pai, do sentimento de 

não poder ter a liberdade de realizar o ideal que tinha na vida, que me levou a 

ela, só um outro bem forte, mas agradável, que abrisse outras perspectivas na 

vida, talvez me tirasse dessa imunda bebida que, além de me fazer porco, me 

faz burro. Não quero morrer, não; quero outra vida (BARRETO, 2004, p.32). 

 

 

Ao pegar agora no lápis para explicar bem estas notas que vou escrevendo no 

hospício, cercado de delirantes cujos delírios mal compreendo, nessa 

incoerência verbal de manicômio, em que um diz isto, outro diz aquilo, e que, 

parecendo conversarem, as ideias e o sentido das frases de cada um dos 

interlocutores vão cada qual para o seu lado, eu me lembro muito bem que um 

amigo de minha família5, médico ele mesmo de loucos, me deu, logo ao 

adoecer meu pai, o livro de Maudsley, O Crime e a Loucura. A obra me 

impressionou muito e de há muito premedito repetir-lhe a leitura. Saído dela, 

escrevi um decálogo para o governo da minha vida; entre os seus artigos havia 

o mandamento de não beber alcoólicos, coisa aconselhada por Maudsley, para 

evitar a loucura. Nunca o cumpri e fiz mal. Muitas causas influíram para que 

viesse a beber; mas, de todas elas, foi um sentimento ou pressentimento, um 

medo, sem razão nem explicação, de uma catástrofe doméstica sempre 

presente. Adivinhava a morte de meu pai e eu sem dinheiro para enterrá-lo; 

previa moléstias com tratamento caro e eu sem recursos; amedrontava-me com 

uma demissão e eu sem fortes conhecimentos que me arranjassem colocação 

condigna com a minha instrução; e eu me aborrecia e procurava distrair-me, 

ficar na cidade, avançar pela noite adentro; e assim conheci o chopp, o whisky, 

as noitadas, amanhecendo na casa deste ou daquele. A minha casa me 

aborrecia, tão triste era ela! (BARRETO, 2004, p.35-36). 

                                                 
5 Simplício de Lemos Braule Pinto (1865-1918), médico da família, cuidou de João Henriques e chegou a atender 

Lima Barreto nos primeiros delírios do escritor, foi diretor da Colônia de Alienados do Engenho de Dentro. 

(Barreto, 2004, p.35-36). Essa caça ao alcoolismo que se intensifica nas primeiras décadas do século XX era parte 

integrante de um projeto higienista nacional de intervenção no social, que almejava a modernização e higienização 

da sociedade brasileira. A criação de instituições asilares nas principais capitais brasileiras fez parte desse grande 

projeto. O alcoolismo representava um grande entrave aos anseios higienistas que o concebia como grande causa 

de degeneração e degradação social (COSTA, 2008). 
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Os magros salários da Secretaria da Guerra eram insuficientes para as despesas com a 

família, o que tinha como agravante o sofrimento do pai insano, que obrigou Lima Barreto a  

deixar a faculdade, as bibliotecas e as escapadas noturnas pelo Café Papagaio, no qual 

costumava se reunir em mesa à parte com alguns jovens anarquistas ainda frustrados com o 

fracasso da Universidade Popular e do Centro Operário Independente. A sensação de que a 

pátria o esperava começava a se desvanecer por efeito dos tormentos que mudavam a sua vida. 

Lima Barreto se questionava por que lhe haviam prometido tanto e o tratavam como a um igual, 

porque o tomavam por contínuo na Secretaria da Guerra mesmo sabendo que o seu nome estava 

nos jornais e em quatro ou cinco capítulos inteiros de um romance que vinha então publicando 

pelas páginas da revista Floreal. Também se questionava sobre como responder ao desprezo 

dos que esfriavam os seus textos na revista A Época ou exigiam, como no caso da Fon-Fon, 

que evitasse as opiniões pessoais para fazer o elogio irrestrito de figurões do comércio e da vida 

mundana (PRADO, 2000, p. 187). 

Mergulha em uma temporada libertina, entregue ao jogo e ao álcool, sinal de que a 

incerteza e o vazio o empurravam, mesmo contra a sua própria vontade, para a companhia de 

gente que não lhe interessava, como relata em carta de 27 de julho de 1908, quando confessou 

Foto referente à segunda internação, dezembro de 1919, descoberta pela pesquisadora Beatriz Resende, 

e responsável ao lado de Rachel Valença, pela organização de Toda Crônica do escritor, pela Agir, em 

2005. Disponível em: http://editora.cosacnaify.com.br/blog/?tag=lima-barreto. 
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sentir asco de si mesmo por não saber resistir a essa farândola doida de porres, vagabundas e 

clubes de baccarat, “Esses repórteres, essas fêmeas, esses rufiões mais ou menos disfarçados já 

me enchem de nojo” (BARRETO, citado por PRADO, 2000, p.188). 

 A carta escrita, em 3 de junho de 1917, veio de um homem praticamente aniquilado, que 

viria a ser internado dois anos depois no Hospital Nacional de Alienados, levado num carro-

forte da polícia, acometido de alucinações quando corria nu sobre os trilhos do trem do 

subúrbio, perseguido por soldados (PRADO, 2000, p.190). 

 

 

4) Compreensão da loucura... 

 
 

Que dizer da loucura? Mergulhado no meio de quase duas dezenas de loucos, 

não se tem absolutamente uma impressão geral dela. Há, como em todas as 

manifestações da natureza, indivíduos, casos individuais, mas não há ou não 

se percebe entre eles uma relação de parentesco muito forte. Não há espécies, 

não há raças de loucos; há loucos só. [...] Mas pela observação direta e pelo 

que li e ouvi dos entendidos, percebi bem a perplexidade deles em face de tão 

angustioso problema da nossa natureza. Há uma nomeclatura, uma 

terminologia, segundo este, segundo aquele; há descrições pacientes de tais 

casos, revelando pacientes observações, mas uma explicação da loucura não 

há. Procuram os antecedentes do indivíduo, mas nós temos milhões deles e, se 

nos fosse possível conhecê-los todos, ou melhor, ter memória dos seus vícios 

e hábitos, é bem certo que, nessa população que cada um de nós resume, havia 

de haver loucos, viciosos, degenerados de toda a sorte [...] Todas essas 

explicações da origem da loucura me parecem absolutamente pueris. Todo 

problema de origem é sempre insolúvel; mas não queria já que determinassem 

a origem, ou explicação; mas que tratassem e curassem as mais simples 

formas. Até hoje, tudo tem sido em vão, tudo tem sido experimentado; e os 

doutores mundanos ainda gritam nas salas diante das moças embasbacadas, 

mostrando os colos e os brilhantes, que a ciência tudo pode (BARRETO, 

2004, p. 43-44). 

 

 

Essa questão do álcool, que me atinge, pois bebi muito e, como toda a gente, 

tenho que atribuir as minhas crises de loucura a ele, embora sabendo bem que 

ele não é o fator principal, acode-me refletir por que razão os médicos não 

encontram no amor, desde o mais baixo, mais carnal, até a sua forma mais 

elevada, desdobrando-se num verdadeiro misticismo, numa divinização do 

objeto amado; por que – pergunto eu- não é fator de loucura também? Por que 

a riqueza, base da nossa atividade, coisa que, desde menino, nos dizem ser o 

objeto da vida, da nossa atividade na terra, não é também a causa da loucura? 

Por que as posições, os títulos, coisas também que o ensino quase tem por 

mérito obter, não é causa da loucura? 6 (BARRETO, 2004, p.44-45). 

 

                                                 
6 Segundo relatório apresentado ao presidente da República pelo ministro da Justiça e Negócios Interiores, Alfredo 

Pinto Vieira de Mello, do mesmo modo que nos anos anteriores, o alcoolismo havia conservado, em 1919, o 

primeiro lugar entre as causas predominantes de internação. A segunda causa era a sífilis.  
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Ao registrar suas memórias, Lima Barreto elaborou um discurso sobre si, atribuindo 

sentidos próprios ao seu “alcoolismo”. Partindo da própria experiência do vivido, questionava 

o pensamento médico vigente à sua época. Apresenta uma escrita subjetivante, que traça 

contornos frente à mudez da loucura e solidão do asilo. Ao mesmo tempo que a psiquiatria 

buscava as causas biológicas e morais do alcoolismo, Lima Barreto sinalizava para outras 

determinações de seu drama pessoal como causas que o levaram a beber em excesso (COSTA, 

2008). 

 

 

5) Tratamento e ciência... 

 

 
Caído aqui, todos os médicos temem pôr logo o doente na rua. A sua ciência 

é muito curta, muito prevê; mas seguro morreu de velho e é melhor empregar 

o processo da Idade Média: a reclusão (BARRETO, 2004, p.64). 

 

 

Conheço loucos, médicos de loucos, há perto de trinta anos, e fio muito que a 

honestidade de cada um deles não lhes permitirá dizer que tenha curado um 

só (BARRETO, 2004, p.69). 

 

 

Amaciando um pouco, tirando dele a brutalidade do acorrentamento, das 

surras, a superstição de rezas, exorcismo, bruxarias, etc., o nosso sistema de 

tratamento da loucura ainda é o da Idade Média: o sequestro. Não há dinheiro 

que evite a morte, quando ela tenha de vir; e não há dinheiro nem poder que 

arrebate um homem da loucura. Aqui, no hospício, com as suas divisões de 

classes, de vestuário, etc, eu só vejo um cemitério: uns estão de carneiro e 

outros de cova rasa. Mas, assim e assado, a loucura zomba de todas as vaidades 

e mergulha todos no insondável mar de seus caprichos incompreensíveis 

(BARRETO, 2004, p.69). 

 

 

A postura barretiana é de descrédito quanto ao poder da ciência, expresso na crença no 

progresso científico, de trazer, à tona, as verdades escondidas da loucura, o seu pensamento 

revela inquietações quanto ao risco de leituras lineares de pensamentos filosóficos ou do 

excesso de certezas das razões teóricas (FIGUEIREDO, 2004, citado por ARANTES, 2002, p. 

881). 

 

 

6) Reflexões sobre caminhos... 

 
   

Além dessa primeira vez que estive no hospício, fui atingido por crise idêntica, 

em Ouro Fino, e levado para a Santa Casa de lá, em 1916; em 1917, 

recolheram-me ao Hospital Central do Exército, pela mesma razão; agora, 
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volto ao hospício. Estou seguro que não voltarei a ele pela terceira vez; senão, 

saio dele para o São João Batista7 que é próximo. Estou incomodando muito 

aos outros, inclusive os meus parentes. Não é justo que tal continue. Quanto 

aos meus amigos, nenhum apareceu, senão o senhor Carlos Ventura8 e o 

sobrinho (BARRETO, 2004, p.20). 

 

 

Arrependo-me de tudo, de não ter sido um outro, de não seguir os caminhos 

batidos e esperar que eu tivesse sucesso, onde todos fracassaram. [...] Sonhei 

Spinoza, mas não tive força para realizar a vida dele; sonhei Dostoiévski, mas 

me faltou a sua névoa (BARRETO, 2004, p.73). 

 

 

Digo com franqueza, cem anos que viva, nunca poderá apagar-se da minha 

memória essas humilhações que sofri. Não por elas mesmo, que pouco valem; 

mas pela convicção que me trouxeram de que esta vida não vale nada, todas 

as posições falham e todas as precauções para um grande futuro são vãs. Eu 

tinha tudo, ou tenho tudo, para não sofrê-las, tanto mais que não as provoquei. 

Sou instruído, sou educado, sou honesto, tenho procurado o mais possível ter 

uma vida pura. Parecia que sendo assim, que – sendo eu um rapaz que, antes 

dos dezesseis anos, estava numa escola superior (que todos me gabavam a 

inteligência, e mesmo até agora ninguém nega) – estivesse a coberto de tudo 

isso. Mas eu e a sorte, a sorte e eu, nos juntamos de tal sorte, nos irmanamos, 

que vim a passar por transes desses. Esta passagem várias vezes no hospício e 

outros hospitais deu-me não sei que dolorosa angústia de viver que me parece 

ser sem remédio a minha dor. Vejo a vida turva e sem saída (BARRETO, 

2004, p.59-61). 

 

 

 Arantes (2008) traz em seu artigo Estranhos Interiores: a loucura em Triste Fim de 

Policarpo Quaresma que o romancista carioca Lima Barreto se inspirou em uma tragédia 

familiar para definir os contornos literários da loucura de seu personagem Major Quaresma – 

funcionário do Arsenal de Guerra, que acabaria sendo internado como louco no Hospício da 

Praia da Saudade. A semelhança entre a loucura de João Henriques, pai de Lima Barreto, e 

Major Quaresma remonta a uma série de fatos que marcariam a infância do escritor na Ilha do 

Governador, onde se localizavam as colônias de alienados Conde de Mesquita e São Bento, 

instituições psiquiátricas onde o seu pai, entre 1889 e 1920, exerceu as funções de escriturário, 

almoxarife e administrador, após uma carreira de vinte anos na Imprensa Nacional – cargo que 

perdeu após a Proclamação da República devido à simpatia com políticos monarquistas 

(ARANTES, 2008). 

                                                 
7 Cemitério em Botafogo, zona sul do Rio, onde Lima Barreto seria enterrado dois anos e dez meses depois desse 

relato. 
8 Dono de uma venda na Rua Piauí, em Todos os Santos, que fornecia para a casa de Lima Barreto. (Barreto, 

2004, p.20). 
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 Em Triste Fim de Policarpo Quaresma, o hospício é retratado com base nos seus 

aspectos mórbidos, ou seja, ali se antecipa a morte de cada indivíduo que esteja sob suas 

paredes, a exclusão assume a forma de sepultamento vivo. Arantes (2008) destaca que Lima 

Barreto realiza uma descrição do hospício muito próxima a de Dostoiévski9, ao ressaltá-lo como 

um local sombrio, mórbido, uma “sepultura em vida, um semi-enterramento; enterramento do 

espírito, da razão condutora [...] uma casa imensa, severa e grave, meio hospital, meio prisão, 

com seu alto gradil...” (BARRETO, 1995, citado por ARANTES, 2008, p.879). 

 A nefasta loucura que assaltou João Henriques e foi retratada como ficção em Triste 

Fim de Policarpo Quaresma, significou o início de um terrível desenlace familiar. Cemitério 

dos Vivos viria na sequência como a confirmação do premonitório medo de Lima Barreto de 

ser arrebatado pela loucura. Viveu uma genialidade rebelde e contestadora do instituído, nasceu 

como membro integrante das minorias e quis permanecer assim, porém desejou a nobreza da 

genialidade refletida no reconhecimento das suas obras e escritos. Ele tentou compreender, com 

uma perspicácia agudamente crítica, a sociedade em que vivia, utilizava a arte e a literatura 

como forma de expressão e alento, seu protesto era literário e seu refúgio também o era. Lutou 

contra as armadilhas sedutoras de pertencer ao insípido espaço dos medíocres, nunca se vendeu, 

nunca permitiu se corromper e seduzir; ao contrário, usou seus escritos como réplica aos 

percalços que a vida o reservara.  

 Lima Barreto, inegavelmente um dos mais importantes escritores brasileiros, morreu 

sem o devido reconhecimento literário que buscava, amargurado com o preconceito social que 

existia em relação ao preto, pobre e suburbano, enfrentou seus maiores inimigos, refletidos na 

mediocridade que o cercava, o estigma da hereditariedade da doença paterna, a pobreza, os 

obstáculos na autorrealização como escritor e acabou encontrando refúgio no que se reverteria 

em seu maior oponente: o uso de bebidas alcoólicas como tentativa de rompimento, ainda que 

parcial, com o mundo real. O alcoolismo se manifestou mesclado a profundos estados de 

depressão, numa última tentativa de fugir da aviltante realidade, que acabou por levá-lo a 

conhecer por dentro as agruras do serviço manicomial brasileiro. Por meio da sua obra, reflexo 

                                                 
9 Em Recordações da Casa dos Mortos, Dostoiévski retrata os campos de concentração na Sibéria, no qual cumpriu 

pena de quatro anos, ao ser acusado de subversão política contra o regime de Nicolau. Assume relevo a completa 

desumanização dos indivíduos, decorrente de um autoritário governo russo. Esse cenário do Campo de 

Concentração na Rússia foi descrito como um lugar “morto-vivo”, no qual homens são forçados a trabalhar porque 

não possuem mais importância para o regime, servindo apenas como escravos para a execução de qualquer trabalho 

que exija força física (ARANTES, 2008). 
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de sua história, é possível a compreensão dos determinantes que contribuem para o processo de 

adoecimento mental.  

Ainda como contribuições ao cenário de partida da presente tese,  como forma de 

suscitar o debate, convida-se a jornalista Daniela Arbex, autora do livro intitulado Holocausto 

Brasileiro. Nessa obra, Daniela traz relatos dos sobreviventes de um holocausto que atravessou 

a maior parte do século XX, vivido no Colônia, como é chamado o maior hospício do Brasil, 

na cidade mineira de Barbacena. Instituição que mantinha as portas abertas desde 1903. Nesse 

livro, os que foram chamados de “doidos”, denunciam a loucura dos “normais”. 

 

Dentro do hospital, apesar de ninguém ter apertado o gatilho, todos carregam mortes 

nas costas (Arbex, 2013, p.43). 

  

 A autora esclarece que o uso da palavra holocausto é preciso, ou seja, não foge ao 

sentido original, considerando que, pelo menos, 60 mil pessoas morreram entre os muros do 

Colônia; a maioria chegava amontoada nos vagões de um trem -trem de doidos- e era internada 

à força. Chegavam de vários cantos do Brasil, abarrotando vagões de carga de maneira idêntica 

aos judeus levados para os campos de concentração nazista, durante a Segunda Guerra Mundial. 

A expressão trem de doido surgiu, nesse período, criada pelo escritor Guimarães Rosa e, 

posteriormente, foi incorporada ao vocabulário dos mineiros para definir algo positivo, mas, na 

sua origem, representava uma viagem sem volta ao inferno. Ao receberem o passaporte de 

embarque para o hospital, os passageiros tinham sua humanidade confiscada (ARBEX, 2013). 

 Quando chegavam ao Colônia, eram separados por sexo, idade e características físicas; 

os homens tinham suas cabeças raspadas de maneira semelhante aos prisioneiros de guerra, 

todos eram obrigados a entregar seus pertences incluindo roupas e sapatos, passavam pelo 

banho coletivo, recebendo, após a sessão de desinfecção, o azulão de brim.  Sem documentos, 

muitos perdiam o nome e eram rebatizados pelos funcionários, assim padronizados e violados 

em sua identidade, seguiam cada um para o seu setor (ARBEX, 2013). 

 Estima-se que 70% não tinham diagnóstico de doença mental. Apenas, eram diferentes 

ou ameaçavam a ordem pública. O Colônia tornou-se destino de epiléticos, alcoolistas, 

homossexuais, prostitutas, gente que se rebelava, gente que se tornara incômoda para alguém 

com mais poder. Eram meninas grávidas, violentadas por seus patrões, eram esposas confinadas 

para que o marido pudesse morar com a amante, eram filhas de fazendeiros as quais perderam 

a virgindade antes do casamento. Eram homens e mulheres que haviam extraviado seus 
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documentos. Alguns eram, apenas, tímidos. Pelo menos, trinta e três eram crianças. A teoria 

eugenista, que sustentava a ideia de limpeza social, respaldava o hospital e justificava seus 

abusos, tendo como objetivo a proposta de livrar a sociedade da escória, desfazendo-se dela em 

um local onde os olhares não pudessem alcançar. 

 

A coisa era muito pior do que parece. Havia um total desinteresse pela sorte. 

Basta dizer que os eletrochoques eram dados indiscriminadamente. Às vezes 

a energia elétrica da cidade não era suficiente para aguentar a carga. Muitos 

morriam, outros sofriam fraturas graves. (Relato do médico psiquiatra 

Ronaldo Simões Coelho, contratado pelo Estado em 29 de julho de 1971, 

citado por ARBEX, 2013, p.36). 

 

 

 Homens, mulheres e crianças, às vezes, comiam ratos, bebiam esgoto ou urina, dormiam 

sobre capim, eram espancados e violados. Nas noites geladas da serra da Mantiqueira, eram 

atirados ao relento, nus ou cobertos apenas por trapos. Instintivamente, faziam um círculo 

compacto, alternando os que ficavam no lado de fora e no de dentro, na tentativa de sobreviver. 

Alguns não alcançavam as manhãs (ARBEX, 2013). 

 Os pacientes do Colônia morriam de frio, de fome e de doença, morriam de choque. Em 

alguns dias, os eletrochoques eram tantos e tão fortes, que a sobrecarga derrubava a rede do 

município. Nos períodos de maior lotação, dezesseis pessoas morriam a cada dia. Morriam de 

tudo – e também de invisibilidade. Ao morrer, davam lucro. Entre 1969 e 1980, 1.853 corpos 

de pacientes do manicômio foram vendidos para dezessete faculdades de medicina do país, sem 

que ninguém questionasse. Quando houve excesso de cadáveres e o mercado encolheu, os 

corpos foram decompostos em ácido, no pátio do Colônia, na frente dos pacientes, para que as 

ossadas pudessem ser comercializadas (ARBEX, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, 2013. 
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Nada se perdia, exceto a vida. Pelos menos, trinta bebês foram roubados de suas mães, 

que conseguiam proteger sua gravidez, passando fezes sobre a barriga para não serem tocadas. 

Mas, logo depois do parto, os bebês eram tirados de seus braços e doados (ARBEX, 2013). 

 Outra testemunha do holocausto, Francisca Moreira dos Reis, funcionária da cozinha, 

era uma das candidatas à vaga de atendente de enfermagem em 1979. Ela e outras vinte 

mulheres foram sorteadas para realizar uma sessão de choque nos pacientes masculinos do 

pavilhão Afonso Pena, que iriam ser escolhidos, aleatoriamente, para o exercício prático das 

candidatas. Como Dona Francisca nunca havia feito nada parecido na vida, decidiu primeiro 

assistir as colegas na prova prática. A colega Maria do Carmo, também funcionária da cozinha, 

foi a primeira a tentar: 

 

Cortou um pedaço de cobertor, encheu a boca do paciente, que a esta altura já 

estava amarrado na cama, molhou a testa dele e começou o procedimento. 

Contou mentalmente, um, dois, três e aproximou os eletrodos das têmporas de 

sua cobaia, sem nenhum tipo de anestesia. Ligou a engenhoca na voltagem de 

110 e, após nova contagem, 120 de carga. O coração da jovem vítima não 

resistiu. O paciente morreu ali mesmo, de parada cardíaca, na frente de todos. 

Entristecidos, as candidatas se mantiveram em silêncio. Algumas lágrimas 

teimaram em cair naqueles rostos assustados, mas ninguém ousou falar 

(ARBEX, 2013, p.37). 

 

Fonte: Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, 2013. 
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A segunda candidata se 

aproximou de outra cama e trêmula 

iniciou a prova. Agora, o jovem 

escolhido não aparentava ter, sequer, 

vinte anos, com os olhos esbugalhados 

de medo teve as súplicas de desespero 

abafadas pelo tecido que enchia a boca. 

Um, dois, três (iniciou o procedimento) 

e o jovem também não reagiu! Segunda 

morte da noite e as aulas estavam apenas 

no começo. Dona Francisca não suportou, desistiu do curso e voltou para a sua função na 

cozinha (ARBEX, 2013). 

 Ao expor a anatomia do sistema, Arbex ilumina um genocídio cometido pelo Estado 

brasileiro, com a cumplicidade de médicos, de funcionários e também da sociedade. Por volta 

de 1930, começou-se a desenhar uma história de extermínio, visto que um local projetado para 

200 pacientes passou a albergar 5 mil. A solução para a superlotação foi substituir as camas por 

capim, ideia sugerida pelo então chefe do departamento de Assistência Neuropsiquiátrica de 

Minas Gerais, José Consenso Filho. Dessa forma, economizava-se espaço nos pavilhões e 

abrigava mais gente. O modelo de leito chão deu tão certo, contemplou de tal forma os 

objetivos, que passou a ser recomendado pelo Poder Público para outros hospitais mineiros em 

1959 (ARBEX, 2013). 

 

 Sessenta mil pessoas perderam a 

vida no Colônia. Hoje, restam 

menos de 200 sobreviventes dessa 

tragédia silenciosa; parte deles foi 

retratado no livro. É pelo olhar das 

testemunhas, das vítimas e de 

alguns de seus algozes que a história 

do Holocausto Brasileiro começa a 

ser contada.  

 

 

Fonte: Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex. 

2013. 

Fonte: Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, 2013. 
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O médico psiquiatra Franco Basaglia, pioneiro da luta pelo fim dos manicômios, esteve 

no Brasil, em 1979, e conheceu o Colônia. Em seguida, chamou uma coletiva de imprensa, 

na qual afirmou que havia estado em um campo de concentração nazista. Em lugar 

nenhum do mundo, afirmou Basaglia, presenciei uma tragédia como esta (Arbex, 2013). 

 

 O diretor mineiro Helvécio Ratton também esteve  - em outubro de 1979-  no colônia e 

fez o documentário Em Nome da Razão, que se tornou um símbolo da luta Antimanicomial. O 

documentário abriu uma vigorosa fissura no tecido simbólico das instituições psiquiátricas. 

Através dele, foi possível o desencadeamento de acontecimentos que confrontaram o 

manicômio com seus limites (GOULART, 2010). 

 Para Goulart (2010), o filme curta metragem (25 minutos), dirigido por Ratton, foi 

produzido com recursos próprios pelo Grupo Novo de Cinema e TV e pela Associação Mineira 

de Saúde Mental, a fotografia ficou por conta de Diliny Campos e a montagem de José Tavares 

Barros. O curta metragem de Helvécio Ratton, em preto e branco conseguiu retratar as cores da 

tragédia vivida pelos internos do Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais. Exibido 

pela primeira vez no evento internacional, III Congresso Mineiro de Psiquiatria, em novembro 

de 1979, quando foi rompido o pacto de silêncio e denunciado a profissionais de saúde mental 

e estudantes a situação que expressava uma política de exclusão que retratava a hipocrisia de 

uma sociedade intolerante que rechaça a loucura e a condena à clausura e à mortificação.  

 O texto do filme foi redigido pelo psiquiatra e militante da reforma da política de saúde 

mental Antônio Simoni, que também foi o principal responsável pela intervenção de Franco 

Basaglia em Minas Gerais. O filme se desenvolve a partir das enfermarias e pátios internos, 

vasculha os corredores, as celas fortes, contrasta a miséria humana e a sofisticação do projeto 

arquitetônico do manicômio inaugurado, com pompas e honras, em 1904. O som capturado foi 

estritamente o produzido localmente, composto por gritos, lamúrias e relatos impressionantes 

acerca do cotidiano e das histórias de vida dos que ali resistiam. O foco captura e projeta a fala 

e expressão dos internos, eventualmente intercaladas pelo depoimento do administrador do 

hospital acerca das dificuldades de gestão de corpos e subjetividades. Não se escuta a fala dos 

psiquiatras. As imagens, segundo o diretor, foram dosadas de modo a permitir que o espectador 

fosse capaz de tolerar as sequências. Um filme em que os protagonistas são as vítimas. Ao vê-

los e ouvi-los, perguntamo-nos pelos seus algozes. Mas o diretor resiste às respostas fáceis. Não 

pinta os verdugos em jalecos brancos. Ele aposta na sutileza e na capacidade reflexiva do 

espectador (GOULART, 2010). 
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 O percurso da câmera é livre, desimpedido. Não há roteiro, tampouco uma finalidade 

específica. A sequência se encerra colhendo o depoimento de uma família que recebera o filho 

lobotomizado após anos de internação e insurgência. Desamparo, tristeza e irreversibilidade se 

sintetizam na última cena, quando uma criança pobre acaricia um cachorro magro e frágil. 

(GOULART, 2010). 

 Portanto, partindo da reflexão realizada no presente capítulo, sobre o cenário ostensivo 

da ciência médica psiquiátrica hegemônica, tendo como tecido os relatos oriundos da história, 

ciência e literatura, buscou-se iluminar a conjuntura e os campos de lutas com os quais se 

deparou Nise, antes de inaugurar a sua história de resistência contra as formas de tratamento da 

ciência médica psiquiátrica.   No próximo item, objetiva-se revisitar nichos presentes na história 

de Nise da Silveira, que possam dar pistas sobre a construção da potência crítica, humanitária 

e de resistência insurgente, que marcou a sua vida e obra. 
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2.2 A ORIGEM DA RESISTÊNCIA LIBERTÁRIA EM NISE 

 

 
   Liberdade... Esta é a palavra que mais gosto de ouvir. Nise da Silveira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 Neste subcapítulo, foram recontados os nichos das ideias de liberdade e resistência na 

trajetória de Nise da Silveira, que aparece em: histórias da infância; na relação com os pais; na 

porta da casa aberta para as visitas; a figura de Zumbi que chegou até Nise pela figura do avô 

paterno; o apelido Caralâmpia; origem do seu nome (retirado dos Sonetos de Cláudio Manuel 

da Costa, um dos idealizadores do Movimento de Insurreição Mineira). Nessa parte da tese, 

muitos autores foram convidados para enriquecer com detalhes esse momento de recontar 

fragmentos de uma história.  

 Nise Magalhães da Silveira nasceu no dia 15 de fevereiro de 1905, quarta-feira, às 2h 

10 min da madrugada, em Maceió, Alagoas. Filha única de Maria Lídia e Faustino Magalhães 

da Silveira.  

 Em 1920, a jovem Nise concluiu os cursos primário e secundário no colégio Santíssimo 

Sacramento, tendo se submetido, em dezembro do mesmo ano, aos exames preparatórios para 

o vestibular, no antigo Liceu Alagoano. Aprovada no vestibular de medicina, muda-se para 

Salvador, Bahia.  

Nise aos 12 anos de idade. Fonte: Mello, 2014. 

 

 

 



49 

 

 

 

 Era uma criança prodígio, foi uma adolescente de fina sensibilidade e jovem que 

prenunciava a emancipação feminina. Como ela costumava dizer “Meus primeiros anos de vida 

foram muito selvagens. Por isso ainda sou um pouco selvagem... talvez, muito. Às vezes, sou 

uma guerreira. Acho que fui mais tempo guerreira do que qualquer outra coisa” (HORTA, 2009, 

p.25). 

 A origem do seu nome veio de uma personagem do poeta inconfidente Cláudio Manoel 

da Costa. A Nise do poema de Cláudio era a mulher inatingível, que o rejeitou e não se comovia 

com suas súplicas. A origem do seu nome traz a herança de uma rebeldia que marcará a sua 

trajetória. Entre todos os sonetos de Cláudio Manuel da Costa, o mais conhecido, que faz parte 

do ciclo de Nise, é o de número XIII (MELO, 2007, p. 109). 

 

Nise? Nise? Onde estás? Aonde espera  

Achar-te uma alma que por ti suspira, 

Se quando a vista dilata, e gira,  

Tanto mais de encontrar-te desespera! 

 

Ah! Se ao menos teu nome ouvir pudera 

Entre esta aura suave, que respira! 

Nise, cuido que diz; mas é mentira. 

Nise, cuidei que ouvia; e tal não era. 

 

Grutas, troncos, penhascos de espessura,  

Se o meu bem, se a minha alma em vós se esconde,  

Mostrai, mostrai-me a sua formosura. 

 

Nem ao menos o eco me responde! 

Ah! Como é certa a minha desventura! 

Nise? Nise? Onde estás? Aonde? Aonde? 

 

 Segundo Melo (2007), levando em consideração que a poesia do grupo mineiro é a 

representação artística dos ideais libertários que não se fizeram possíveis, não é improvável que 

a Nise de Cláudio “seja a configuração da liberdade, desejada e amada, mas que ficou reservada 

para um período tardio” (p.109). 
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 O ambiente familiar propiciou à jovem Nise contato desde a terna idade com questões 

humanas e artísticas. Da mãe (Dona Lídia), pianista, herdou a sensibilidade, o gosto pela arte e 

o respeito aos animais. Do pai (seu Faustino), que era professor e jornalista, herdou o interesse 

pelos estudos, a inquietação política e o desejo de transformações sociais (HORTA, 2009). 

“Desde nova, eu não entendia por que eu tinha tudo, e a maior parte das pessoas não tinha 

nada.” (SILVEIRA, citada por HORTA, 2009). 

 A admiração de Nise por Zumbi, seu ideal de infância, surgiu após uma conversa com 

o pai, que explicara a importância histórica do quilombo de Zumbi em União dos Palmares, 

terra dos avôs.  

Nasceu em uma casa da Rua da Boa Vista, Maceió, tendo, também, residido na Rua do 

Sol e na antiga Rua do Frechal de Cima, atualmente denominada Faustino da Silveira, no bairro 

de Bebedouro. Sua família vivia em uma bela e agradável casa com varanda. Ali, seus pais 

costumavam receber, em concorridos saraus, intelectuais e artistas, alagoanos ou de fora, nos 

quais a sua mãe, Dona Lídia, exímia pianista, executava composições musicais dela própria e 

de compositores notórios. Encontros recheados também de dança e prosa – esses saraus- que, à 

época, eram considerados acontecimentos culturais raros em Maceió, foi uma presença rica de 

boas lembranças na vida da pequena Nise (HORTA, 2009). 

Perguntada sobre a sua infância, respondeu:  

 

Foi felicíssima. Filha única. Mimadíssima. Minha mãe, musicista, 

tangenciando a genialidade. Meu pai, um homem que lia muito matemática e 

literatura. Ele tinha uma boa biblioteca. E eu li logo Machado de Assis muito 

cedo. O primeiro livro que eu li, estudando português, foi A Cartomante. O 

irmão da minha mãe era poeta. Vivia no Recife. Era pernambucano. Eu sou 

alagoana. Nasci em Maceió, mas minha mãe e meu pai são pernambucanos. 

De modo que um dos grandes prazeres meus na infância era ir a Recife, visitar 

os parentes do meu pai e da minha mãe. Como não havia televisão nessa 

ocasião, todo mundo recitava. Castro Alves, minha mãe musicou quase todos 

e cantava com uma bela voz de contralto. Meu avô também me deixava 

perplexa; me lembro dele com uma toalha no ombro caminhando para o 

banheiro antes de ir para o emprego burocrático que ele exercia na Fazenda 

do Estado, não sei que é que ele fazia, e ia recitando: ‘vai Colombo. Abre a 

cortina de minha eterna oficina e tira a América de lá.’ Eu não entendia bem 

e pensava, ‘como é que se vai tirar a América? Como será isso?’ (Risos). Não 

perguntava a ele porque ele era uma pessoa austera. Depois eu perguntei à 

minha mãe e ela me mostrou o livro (SILVEIRA citada por MELLO, 2009, p. 

160 e 161).  

 

 

 Um pouco mais crescida, foi estudar em um colégio de freiras, aprender francês e 

estudar teatro clássico no ginásio. O nome do colégio era Santíssimo Sacramento, colégio de 
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freiras francesas, exceto uma, que era brasileira. Os livros eram todos em francês, a pequena 

Nise recitava o evangelho em francês. 

 No exame, ela que teria entre dez ou doze anos de idade, teve que recitar um trecho de 

Le Cid, uma peça de teatro de Pierre Corneille, composta no século XVII. “Sèche tes pleurs, 

Chimène, et reçois sans tristesse... Ce généreux vainqueur des mains de ta princesse.” Nessa 

época, acentuou-se a sua formação católica, relata a disciplina rigorosa e a frase que sempre 

ouvia ao fazer bagunça: “Mademoiselle Nise, tenez-vous droite!” (GULLAR, 1996; HORTA, 

2009, p.34). 

 Na década de 1910, com a chegada do cinematógrafo – cinema mudo-  a Maceió, Nise 

que tinha uns cinco anos, foi levada para assistir a um filme policial pela mãe, Dona Lídia, no 

cinema Floriano. Em uma cena na qual aparecia uma viatura da polícia, a pequena grita: 

“olhem!, olhem! É o automóvel da polícia! Fujam, que a polícia vem aí!!! Talvez já fosse sinais 

precoce do seu lado subversivo.  

 O amor pelos animais manifestou-se, precocemente, na sua história, filha única, tendo 

por volta dos seus sete, oito anos de idade, costumava ter por companhia para as suas 

brincadeiras, cães, gatos e galinhas, aos quais ela própria dava nomes.  Na infância, teve um 

cachorro chamado Top; quando os primos diziam que o cão era feio, Nise chorava de revolta. 

Era a alma afetiva de quem por toda uma vida iria amar os animais.  

 

Desde criança, eu amo os animais. Sempre que encontrava algum deles 

abandonado, levava para casa. Quando os meus pais não queriam deixar que 

ficassem, eu chorava até conseguir. Chorava alto, agarrada a um gato, um 

cachorro. Desde pequena sou assim com os bichos (SILVEIRA citada por 

HORTA, 2009, p.35). 

 

 

Lá em casa, em Maceió, eu tinha uma galinha pedrês. Houve um 

acontecimento com essa galinha. Num dia, quando a vi amarrada na cozinha, 

para ser morta e virar almoço, levei um grande susto. Quando me aproximei e 

olhei a pedrês, vi uma lágrima no olho dela. Então, comecei a chorar e gritar. 

Foi um escândalo. Meu pai estava dando aula particular, para um aluno. Foram 

chamá-lo, rapidamente. Ele entrou na cozinha e perguntou o que estava 

acontecendo. Eu respondi: “tem uma lágrima no olho da pedrês, ela sabe que 

vai morrer e está me pedindo socorro!” De imediato, soltaram todas as 

galinhas, para que eu me acalmasse. Foi assim, naquele dia, que compreendi 

o sofrimento dos animais... A pedrês confiou tanto em nossa amizade, que 

conseguiu se comunicar comigo, demonstrando terror frente à morte. Até hoje, 

digo com orgulho que aquela galinha não foi para a panela. Morreu de velhice, 

e minha amiga! (SILVEIRA citada por HORTA, 2009, p.36). 
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 Essa história, contada em conjunto com outra, na qual a menina, alguns anos depois de 

salvar a galinha pedrês, impediu um homem de chicotear um burrico que havia empacado em 

frente de sua casa, sugere a presença do espírito libertário desde a mais terna idade. No caso 

dessas histórias narradas por Nise, a interrogação torna-se algo inexistente, considerando que 

nunca se ouviu ninguém questionar se, na história da galinha pedrês, seria possível a lágrima 

correr. Porém, caso a dúvida ocorra, a resposta será que isso pouco importa, mantendo o mito 

intacto (MELO, 2007, p. 105). 

 Talvez seja possível encontrar explicações para as mudanças empreendidas por ela no 

campo da saúde mental em características pessoais que se revelavam e já se faziam presentes 

em acontecimentos da sua infância. Como é possível perceber no relato a seguir: 

 

Minha atitude, ao longo da vida, foi resultado do clima que reinava em minha 

casa, durante a infância. Minha mãe era livre de preconceitos. Ela ia a um 

concerto, encantava-se, fazia amizade com os artistas e os convidava para se 

hospedarem lá em casa. Ela não sabia fazer um café... Era uma pessoa que 

destoava completamente das mulheres da época. E o meu pai aceitava bem o 

jeito dela, porque esse também era o jeito dele (SILVEIRA citada por 

HORTA, 2009, p. 43). 

 

 

 A inspiração para o apelido Caralâmpia veio de um aluno do professor Faustino, José 

Caralâmpio. Nise se encantou pelo nome do jovem aluno e quando soube que ele não 

apresentava um bom desempenho na disciplina lecionada pelo pai, saiu em defesa do rapaz de 

nome bonito. A partir desse acontecimento, o seu pai passou a chamá-la pelo apelido 

Caralâmpia. “Não sei não, hein, Nise... Essa sua atenção com o jovem Caralâmpio é muito 

curiosa. Sabe de uma coisa? Eu acho que você está me saindo uma... uma Caralâmpia!” (Horta, 

2009, p.38). Desse modo, nasceu o seu apelido predileto, termo que ela relacionava, também, à 

beleza, força e felicidade. Sendo assim, o termo Caralâmpia estava relacionado à coisa ou 

pessoa iluminada, que contagia pela vontade de viver.  

Sobre a escolha profissional, Nise, em conversa com Ferreira Gullar, recorda: 

 

Tendo sido aprovada nos exames, fui para a Bahia, estudar Medicina. Existia 

em Salvador uma escola de Medicina que tinha reconhecimento oficial. 

Também havia uma escola de Medicina no Recife, mas que não era 

oficializada. Por isso fui para a Bahia. Mas surgiu um problema: eu não tinha 

a idade mínima exigida para entrar para a faculdade, que era dezesseis anos. 

Eu só tinha quinze. Mas em Maceió tudo se arruma. E assim deram lá um jeito 

e eu entrei para a Faculdade com quinze anos como se tivesse dezesseis. 

Depois tive um trabalho danado para corrigir isso e voltar à idade certa. Eu 

era a única mulher na Faculdade onde só estudavam homens. Cento e 
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cinquenta e sete rapazes e uma moça, que era eu. Guardo ainda o retrato 

de nossa turma, onde apareço sozinha no meio deles (SILVEIRA citada 

por MELLO, 2009, p. 16, grifo nosso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculdade de Medicina da Bahia, 1921-1926 - Única mulher numa turma de 158 

alunos. http://www.ccms.saude.gov.br/nisedasilveira/uma-psiquiatra-rebelde.php 

Nise aos 16 anos. Fonte: Mello, 2014. 
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O sonho de Faustino, seu pai, era doutorar sua única filha. Ele acompanhava-

a, sempre que podia, quando ela ia prestar os exames na faculdade. Após sua 

morte, Arthur Ramos deu um depoimento sobre ele, seu professor, ao Jornal 

de Alagoas, ao comentar a defesa da tese de formatura de Nise – A 

Criminalidade da mulher no Brasil: 

 

“A sua maior alegria – e talvez a derradeira – eu lhe adivinhei ao assistir à 

última brilhantíssima prova do curso da dra. Nise da Silveira [...]. Lá o divisei, 

anônimo, escondido entre os assistentes, embevecido, num grande 

deslumbramento mudo [...]” Arthur Ramos (MELLO, 2014, p.56, grifo 

nosso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faculdade de Medicina da Bahia. Fonte: Mello, 2014. 
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Na mesma entrevista, Gullar questiona: “por que escolheu estudar medicina?” e Nise 

responde que, na verdade, ela não tinha nenhuma vocação para a medicina, pois, quando via 

sangue, ficava tonta; desse modo, não podia nunca ser médica. Ressalta que, na verdade, a 

escolha havia se dado por influência de um grupo de rapazes que estudavam com seu pai e que 

tinham todos decidido cursar medicina, na Bahia. Sendo assim, decidiram ir em bando para 

Salvador. O curso teve duração de seis anos, tendo se formado em 1927. “Eu me formei e, um 

mês depois, meu pai morre, em fevereiro de 1927, um dia antes de completar 47 anos. É... aí 

minha vida mudou ...até aí eu era uma garota muito folgada. Tinha conta livre em livrarias, em 

casa de modas... Bobagens de filha única. ” (SILVEIRA citada por GULLAR, 1996, p.35; 

MELLO, 2009, p.16). 

Relata que ainda pensou em desistir da medicina; certo dia escreveu uma carta para o 

pai comunicando da decisão, mas a carta voltou para as suas mãos. Muito emocionada com esse 

retorno, achou que deveria continuar. Esse episódio acabou marcando muito a sua vida: o 

retorno da carta (FERREIRA, 2008, p.322). 

 

Foi a única mulher na turma de cento e cinquenta e sete homens. Miúda, 

retraída, mas viva. Nise foi posta à prova numa das primeiras aulas: aula de 

parasitologia do professor Pirajá da Silva. Estar diante daquele homem ilustre, 

professor famoso, citado no livro clássico de parasitologia de Brumpt, 

deixava-a em alvoroço contido. O professor era célebre pela dedicação à 

pesquisa dos parasitas. Além disso, corria a lenda de que ele, o sisudo 

cientista, cultivava orquídeas, possuía um orquidário, fato que lhe aumentava 

a aura de sedução. Num dos primeiros dias de aula, o austero professor entrou 

no grande salão lotado por estudantes recém-admitidos na faculdade e disse, 

solene: creio que é tempo de criarmos um serpentário aqui na faculdade. Estou 

certo de contar com a colaboração de vocês. Em seguida ao convite, o 

professor fez entrar na sala o bedel, que trazia nas mãos um vidro com uma 

serpente dentro. O mestre pinçou o réptil com cuidado e dirigiu-se à jovem 

caloura, dizendo: segure-a. não é venenosa. Recuar seria fatal. O mestre e os 

centro e cinquenta e sete rapazes decerto esperavam o momento de soltar o 

riso diante do recuo da futura doutora. Essa certeza, tirada dos olhares que a 

cercavam, fez com que ela dominasse o asco e estirasse os dois braços, com 

as palmas das mãos viradas para cima, receptiva. Nesse instante, olhou bem 

nos olhos do mestre e viu, pela primeira vez, de frente, o que considerou a 

representação do mal, um sentimento do qual ela se ocuparia a fundo nos seus 

estudos posteriores de psicologia e filosofia. O mestre não hesitou em 

oferecer-lhe a prova. Ela segurou a serpente com as duas mãos durante um 

minuto, talvez, e, em seguida, numa angústia controlada, dirigiu-se ao colega 

do lado, dizendo com firmeza: é a sua vez (BEZERRA, 1995, p.137). 

 

 

 A autora pontua que reações como essa, diante de grandes desafios, são a tônica na vida 

de Nise da Silveira, uma vida inteira dedicada a seres marginalizados pela sociedade. O 
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marginal foi a escolha de sempre, desde o tempo de criança quando ia ao cinema com a mãe e 

ficava em pé na cadeira, gritando aflita para o bandido mudo na tela: “Lá vem o automóvel da 

polícia. Corre!”. Ao concluir o curso de medicina, mais uma opção pelo marginal, ao realizar 

uma tese sobre A criminalidade das mulheres no Brasil, realizando pesquisa nas prisões da 

Bahia e nos prostíbulos (BEZERRA, 1995, p.137-138). 

 Mário Magalhães da Silveira formou-se na Faculdade de Medicina da Bahia, ao lado de 

Nise. Casaram-se e compartilharam uma vida e uma trajetória brilhante.  Mário Magalhães, 

médico e primo, foi um renomado médico sanitarista e um homem de qualidades morais e 

intelectuais admiráveis. Foi o companheiro e protetor incondicional, conhecendo-a nas palmas 

de suas mãos, como diziam os amigos mais próximos. O casal possuía aguçada lucidez política 

e vigorosa consciência de justiça social. Embora diferentes no tipo psicológico e temperamento, 

foram cúmplices por toda a vida, a admiração era mútua. Dr. Mário foi o chão firme para as 

realizações de Nise (FERREIRA, 2008, p.281). 

 Questionada se o pai era rico, respondeu: “Não, ele era despreocupado. Nunca pensou 

em comprar uma casa para a família. E quando minha mãe falava nisso, ele dizia: Não, quando 

a Nise se formar a gente vai morar em Paris.” (Risos). Afirma que o pai era um sonhador. A 

partir da morte do pai, a vida dela mudou, acabaram-se as mordomias. A mãe foi morar com o 

pai dela e a irmã mais moça. E Nise, então, que foi sempre uma natureza impetuosa, disse que 

não ficaria ali. Vendeu-se tudo da casa, inclusive os dois pianos de cauda, joias da mãe, tudo, e 

Nise tomou um navio e foi para o Rio de Janeiro (GULLAR, 1996). 

 Chegando ao Rio de Janeiro, em 1927, foi para uma pensão no Catete10. O dinheiro ia 

se esvaziando e ela tinha que trabalhar; começa, então, a segunda etapa da sua vida. Procurava 

trabalho e nada, o trabalho que aparecia era em casas de saúde e ela não se interessava. Antes 

que o dinheiro acabasse, buscou no jornal um lugar mais barato para morar, encontrando um 

quarto para alugar na casa de dona Tina, em Santa Tereza, número 19 da Rua do Curvelo. Pouco 

tempo depois, deixou o 19 e mudou-se para uma casa do outro lado da rua, no número 56, bem 

em frente à casa do poeta Manuel Bandeira.  Aí é que se formou “a trinca do Curvelo”, composta 

por ela, Manuel Bandeira e o poeta Ribeiro Couto (GULLAR, 1996; BEZERRA, 1995). 

 

A nova moradia era um belo casarão com varanda em toda a lateral. Nise da 

Silveira alugava o primeiro quarto, com janelas que davam para a rua, abrindo-

se para a Baía de Guanabara. A dona da casa era a mãe de Lenine, o menino 

                                                 
10 Elvia Bezerra autora da obra A trinca do Curvelo: Manuel Bandeira, Ribeiro Couto e Nise da Silveira, relata 

uma informação divergente em relação a Ferreira Gullar (1996). Bezerra relata que chegando ao Rio de Janeiro, 

Nise passou os primeiros dias em uma pensão localizada no bairro de Copacabana.  
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que vivia ameaçando “esbodegar” a porta de Manuel Bandeira e que ganhou 

destaque na prosa bandeiriana. Da trinca do Curvelo foi o único integrante a 

ter seu nome sozinho como título de uma crônica do poeta: “Lenine”. Naquele 

mesmo casarão morou também, durante um período, o escritor argentino Raúl 

Tuñón. Tuñón falou assim da casa, em entrevista a Horácio Salas: vivíamos 

en la casona de matrimonio de inquietos médicos jóvenes, Nise y Mario 

Magalhães, frente a la casa del gran poeta Manuel Bandeira (BEZERRA, 

1995, p. 136). 

 

 

Residia no andar abaixo de Manuel Bandeira, a família de Zoila Teixeira onde Nise 

almoçava quase todos os dias. Pessoa boníssima, afirmava. Quando Nise foi presa, ela com 

grandes riscos levava toda semana comida. Mas foi do vizinho alagoano, Otávio Brandão, que 

se aproximou mais, e de sua mulher Laura. Eles moravam ali com as três filhas, em precárias 

condições. Relata que discutia muito com Otávio Brandão, que estava no auge do entusiasmo 

pelo comunismo e durante toda a década de vinte atuava como um dos principais integrantes 

do Partido Comunista do Brasil (PCB), que tinha, como um dos fundadores, Astrogildo Pereira. 

Ela e Otávio gostavam de discutir sobre Cristo, Nietzsche, Tolstoi (GULLAR, 1996; 

BEZERRA, 1995). 

À época, vivia-se o período de repressão instaurado no governo de Washington Luís, 

que não deu trégua aos militantes comunistas. Manuel Bandeira deixou registrado na crônica A 

trinca do Curvelo impressões da perseguição da época: “Uma tarde a polícia deu uma batida na 

residência do comunista Otávio Brandão, pondo em verdadeiro pé de guerra o minúsculo e 

pacato bairro do Curvelo” (Bezerra, 1995, p.138). 

 

 

Laura e Otávio Brandão. 

Fonte: Mello, 2014. 
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Nise e Mário Magalhães da Silveira em sua residência. Fonte: Mello, 2014. 
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Nise se espantava ao constatar a alegria que dominava a humilde casa de Otávio e Laura; 

apesar das sucessivas detenções do amigo, era frequente que ele sumisse por alguns dias, mas 

nada de desânimo. Ao regressar, Laura o recebia na sala, alegre, dizendo-lhe um poema que ela 

compusera durante a sua ausência, ou recitando versos de Walt Whitman.  Na ocasião, Nise 

observava os gestos de coragem e bravura de Laura Brandão, como uma atenta aprendiz. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por vezes cuidava das três filhas de Laura para que a amiga pudesse participar das 

reuniões do jornal A classe Operária, ou mesmo nos comícios nos portões das fábricas. Laura 

um dia disse uma coisa que a marcou, ao perguntar: “Você já reparou nas mãos do Minervino?”, 

Nise respondeu: “Não, por que?” e ela continuou: “as mãos dele são lindas”. Minervino de 

Oliveira era um comunista, marmorista de profissão. “Você precisa reparar nas mãos do 

Minervino, as mãos do marmorista”. As mãos de Minervino eram cheias de marcas do trabalho, 

calejadas, vincadas pelo contato com a pedra. Com Laura, ela aprendeu a buscar a beleza nas 

coisas aparentemente feias. 

Otávio, por ser materialista ortodoxo, e nas palavras de Carlos Drummond de Andrade 

“comunista histórico e romântico” e homem de “antes quebrar que torcer”, sofria as 

perseguições impostas pelo governo de Washington Luís que sancionou a “Lei Celerada”, de 

autoria do deputado federal Aníbal de Toledo, que restringia a liberdade de pensamento com o 

objetivo claro de impedir o avanço dos ideais comunistas (BEZERRA, 1995). 

Nise e as três filhas de Laura e 

Otávio.  Satva, Vólia e Dionysa. 

Fonte: Mello, 2014. 
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 Entre Nise e Otávio Brandão criou-se forte laço de afeto, alicerçado muito mais em 

semelhanças de caráter do que em afinidades intelectuais e ideológicas. Ela vislumbrou nele 

identificação para atributos próprios, como coragem, lealdade, espírito de luta. Aproximaram-

se por serem duas personalidades fortes, apaixonadas, dispostas a empreender lutas difíceis. No 

tocante à religião, recebeu influência do amigo e, por um tempo, acreditou-se materialista, mas, 

com o passar dos anos, a convicção foi posta à prova e ela viria a afirmar “como todo mundo, 

durante um período, fui idiota” (BEZERRA, 1995, p.142). 

 Em 1931, as perseguições a Otávio Brandão se intensificaram. Depois do levante de 

outubro de 1930, iniciado em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, a polícia carioca 

intensificou caça aos militantes comunistas mais conhecidos. Otávio foi preso, em sua 

residência, na Rua do Curvelo e libertado pouco tempo depois. Entretanto, quando Getúlio 

Vargas assumiu o Governo Provisório, o líder comunista foi novamente preso até que, em junho 

de 1931, o mesmo governo decidiu deportá-lo para a Alemanha com a família. Nise 

acompanhou os amigos ao embarque, que teve a presença do pai de Laura Brandão, Zoila Abreu 

e Caberrito, grandes amigos do casal (Bezerra, 1995, p.146). A família de Otávio foi para a 

Alemanha e, depois, para a União Soviética, como exilados políticos, onde nasceu a quarta filha 

do casal, Valná. Em Moscou, Laura se tornou locutora de um programa de rádio dirigido ao 

Brasil, mas pela diferença de fuso horário, só era possível ouvi-lo de madrugada. Ainda em 

Moscou, 1942, período de guerra, Laura adoeceu e morreu, deixando Otávio sem saber o que 

fazer com as filhas, e sem falar russo. Terminou se casando com uma irmã de Carlos Prestes. 

Otávio regressou ao Brasil em 1946 (GULLAR, 1996; MELLO, 2014; BEZERRA, 1995).11 

 Não conseguindo emprego, Nise passou a frequentar uma clínica de neurologia chefiada 

pelo professor Antônio Austragésilo, catedrático da Faculdade de Medicina da Praia Vermelha. 

Não recebia nada, mas aprendia. Desse modo, estudou neurologia e fez alguns trabalhos, 

sobressaindo um sobre afasia. O contato com os loucos e a rápida percepção da infelicidade que 

os dominava bateram-lhe de cheio. Nasceu aí sua paixão pela psiquiatria. Correu a notícia de 

que ia haver um concurso para médico psiquiatra. Ela lia sobre psiquiatria pelo prazer de 

conhecer o assunto (GULLAR, 1996, p.38; BEZERRA, 1995, p.146). 

 Nise disse, para si mesma, que não poderia se inscrever no concurso porque seria 

realizado em um mês e ela não teria tempo de se preparar. Mas o professor Austragésilo que 

                                                 
11 Bezerra (1995, p.192) enfatiza que, Laura Brandão, ainda não teve reconhecido o seu lugar na história. Além 

de algumas esparsas homenagens, como o nome da rua Laura Brandão, no bairro do Lins, no Rio de Janeiro, e 

uma homenagem na Câmara dos Vereadores do Rio, em 1983. Permanece, por outro lado, como ressalta Jorge 

de Lima: “na galeria dos que sonharam um mundo melhor”. 
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gostava muito dela, foi e a inscreveu no concurso, voltou e avisou “Você está inscrita e agora 

tem que fazer o concurso”. Ela, então, decidiu estudar muito e enfrentar o certame. Nesse ponto, 

entra um novo elemento, no período em que se preparava para o concurso foi morar no hospício 

da Praia Vermelha. Relata que esse período no hospício a ensinou muito, que cursou várias 

“academias” na vida, teve a academia do luxo, a academia de Santa Tereza no Curvelo, teve a 

academia de neurologia e essa do hospício. Dessa forma, ela se instalou no palácio com vista 

bonita para o mar. Em 1933, foi aprovada no concurso para médica psiquiátrica e começou a 

trabalhar no hospital da Praia Vermelha. Refere que Cincinato Magalhães, Cláudio Araújo 

Lima, Edgar d´Almeida e Newton Sales, os colegas estagiários da clínica que estudaram junto 

com ela, também passaram no concurso (GULLAR, 1996, p.39; BEZERRA, 1995, p.146). 

 O subadministrador que tomava conta do prédio era uma pessoa de ótima qualidade, 

colocou, em seu quarto, uma mesa na qual ela arrumou seus livros de medicina e de literatura, 

entre os quais, a obra de Proust. Nessa época, lia muito também Oscar Wilde e Anatole France. 

Nesse período, passou a conviver com estudantes de esquerda, os amigos que escolheu. Havia 

dois grupos: um que era liderado pelo Tristão de Athaíde (grupo dos católicos) e o outro grupo, 

de esquerda, liderado pelo Castro Rabelo, professor da Faculdade de Direito, que ficava no 

Catete. 

 Um dia aceitou o convite para jantar com Hyder Corrêa Lima, o qual resolveu levá-la a 

uma conferência sobre Direito Marítimo que seria proferida por Castro Rabelo naquela noite. 

Na ocasião, ela disse que preferia ir ao cinema, Direito Marítimo não era algo que lhe despertava 

interesse, mas, devido à insistência, terminou indo, como se constata no relato a seguir:  

 

O Castro Rebelo seria um grande ator, ele gesticulava, entonava a voz... 

Mostrou a influência do capitalismo sobre o Direito Marítimo de modo tão 

convincente que eu me bandeei para a esquerda em defesa do Direito 

Marítimo. (Risos). Assim fiquei ligada a esse grupo, constituído na maioria de 

nortistas, hostilizando o grupo do Tristão. Eu me tomei de ódio contra o 

Tristão de Athaíde no dia em que encontrei o pintor Santa Rosa, que 

desenhava charges para o jornal. Ele me contou que o Tristão conseguiu que 

o Chateaubriand o demitisse do jornal. Santa Rosa estava muito triste e 

revoltado, não só porque perdera o emprego, mas também por ter sido vítima 

de um ato de violência muito ordinário e covarde. Eu me tomei de uma raiva 

nordestina, lampeônica, contra esse grupo e me integrei definitivamente no 

grupo do Direito Marítimo. (Risos) (SILVEIRA citada por GULLAR, 1996, 

p.40-41). 

 

 

 Nessa época, ela começaria a ler Marx e foi, em companhia de Lya Cavalcanti, a 

algumas reuniões do partido, ao qual se filiou. Porém, recusando-se a deixar-se dominar pelos 
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dogmas, abandonou, em pouco tempo, as reuniões. Sempre preferiu o caminho do lobo faminto, 

mas livre, ao do cachorro bem tratado, mas que traz a marca da coleira disfarçada12 (BEZERRA, 

1995). 

 Nise proferiu uma importante conferência, intitulada Filosofia e realidade social, 

pronunciada no Clube de Cultura Moderna. Um trecho dessa conferência foi publicado em maio 

de 1935, na revista Movimento, ano 1, no1, de tendências de esquerda. Provavelmente, infere 

Ferreira (2008), essa publicação muito a comprometeu social e politicamente, contribuindo para 

a sua prisão no ano de 1936. 

 Em 1935, houve o levante militar comunista e, em consequência desse acontecimento, 

começaram as prisões. Foi a chamada Insurreição Comunista de 1935. O levante se deu, 

inicialmente, no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, próximo ao hospital (GULLAR, 1996, 

p.41), mas eclodiu também em outros lugares, a exemplo de Natal-RN, onde foi instalado um 

governo popular revolucionário.  

 

Eu não sabia que ia haver aquilo, não sabia de nada. Luis Carlos Prestes foi 

considerado o cabeça do levante, embora não aparecesse. Depois o prenderam. 

[...] Pois é, e eu assim fui metida nessa Intentona (SILVEIRA, citada por 

GULLAR, 1996, p.41). 

 

 

 Questionada sobre a sua militância no Partido Comunista, respondeu: 

 

 
Mantive, como mantenho até hoje, simpatias pelas ideias socialistas. Mas me 

desliguei do Partido Comunista e nunca mais me filiei a agremiação desse tipo 

ou de outro. Eu não pertenço a nenhuma sociedade, nem mesmo à Sociedade 

Junguiana. Está claro que minha posição política é uma posição de esquerda, 

mas não sou pessoa de colocar nenhuma coleira no pescoço. Eu vou andando 

pela vida, em reuniões ou rupturas, quando necessárias (SILVEIRA, 1977, 

entrevista concedida a Lúcia Leão, disponível em Mello, 2009, p.149; 

SILVEIRA, citada por Horta, 2009, p.314). 

 

 

 Ela continuaria a fazer leituras sobre a teoria marxista e exatamente por haver livros em 

seu quarto de médica residente no Hospital de Assistência a Psicopatas, na Praia Vermelha, foi 

que, em março de 1936, recebeu um chamado do então diretor do hospital, doutor Valdomiro 

Pires. Veio, imediatamente, atendê-lo. Não esperava encontrar ao lado do diretor a polícia de 

                                                 
12 Expressão que tem como origem a fábula de Jean de La Fontaine, O lobo e o cão, ouvida na infância e, quando 

adulta, Nise a contava para os amigos (Horta, 2009, p.37). 
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Getúlio Vargas, que estava ali para prendê-la, tampouco esperava ouvir perplexa as palavras de 

Valdomiro “é esta” (BEZERRA, 1995).  

Afirma que, nessa ocasião, aprendeu mais uma lição sobre os doentes mentais, que 

desmentia o que afirmavam os livros de psiquiatria. Constava, nos livros, que os 

esquizofrênicos eram indiferentes, sem afeto. Porém, um fato inusitado ocorreu, a doente que 

levava o café toda manhã no seu quarto, quando soube da sua prisão, não ficou indiferente. 

Embora não sendo compreensível o que ela falava, ela estava entendendo o que se passava, 

tanto que esmurrou a enfermeira que a havia denunciado (GULLAR, 1996). 

 Na mesma noite, após o chamado do diretor, sem sequer tirar o jaleco que como médica 

usava sobre o vestido, seguiu para o DOPS, na rua da Relação. No caminho, recordou a atitude 

incomum de Aldemar Andrade, subadministrador do Hospital, funcionário que nutria por ela 

muito afeto. Recordou que, quando ela passara ao encontro de Valdomiro Pires, Andrade tinha 

a cabeça baixa, provavelmente já sabia da denúncia e era, para ele, doloroso olhar para a amiga 

(BEZERRA, 1995).  

 Na chegada ao DOPS, foi recebida pelo tenente Américo, que, gentilmente, ofereceu-

lhe café, recusado com veemência. Em seguida, o tenente encarregou um subalterno de leva-la 

à cela das mulheres. Durante o trajeto, ouviu um conselho que considerou valioso “A senhora 

fez muito mal em não aceitar o café. Não deve recusar nada que lhe oferecem para comer. 

Precisa estar forte”. E, de fato, refletiu que era de estrutura física frágil e não devia recusar 

alimento. No DOPS, passou sete dias, sendo transferida para o presídio da rua Frei Caneca, 

onde, ao entrar, percebeu que a notícia da sua prisão já havia chegado, foi saudada no caminho 

até a cela pelo som dos baticuns de colheres e pratos, recepção barulhenta, preparada pelo amigo 

Isnard Teixeira (BEZERRA, 1995, p. 147).  

 A prisão, relata Nise, lembrava muito o hospício, na ótica do que imaginava ser o 

aprisionamento das emoções. Foi levada para a cela das presas políticas, que fazia parte do 

Pavilhão dos Primários na Casa de Detenção, a “Sala 4”. Era um grande quarto protegido por 

janelas altas, gradeadas. Havia dezesseis camas e uma mesa tosca na qual as presas podiam 

reunir-se, em pé, para fazer as refeições, não existiam cadeiras. A cama, ocupada por Nise, era 

situada à direita da entrada da Sala 4. A seu lado ficava a cama de Elisa Berger, a Sabo. Relatava 

que Sabo acordava, invariavelmente, às três horas da madrugada, quando tinha, com 

regularidade, de ser submetida a pavorosas torturas pela Polícia Especial, ou presenciar o 

marido, Harry Berger, ser também torturado (BEZERRA, 1995). 
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Ela (Elisa Berger) também foi muito torturada, sofreu muito. Foi muito 

queimada. A cama dela era junto da minha. Eu que sempre dormi bem, tinha 

bom sono, àquela hora acordava, não conseguia dormir. [...] Eles tinham uma 

hora certa para torturar. Vinham e levavam. Depois, ela me mostrava as 

queimaduras nos seios... Eu ficava nervosíssima, vendo aquilo. Assim nasceu 

uma relação de amizade entre nós duas. Tanto que ela, pensando que eu sentia 

frio de noite, por ser eu magrinha, me cobria com o cobertor. Aquele cobertor 

de soldado, que me espetava a pele. Ela puxava o cobertor e me cobria até o 

pescoço, dizia: “Você pode ficar doente (SILVEIRA, citada por GULLAR, 

1996, p.42). 

 

 

 Graciliano Ramos (1965, p. 268) deixou registrado, na obra Memórias do Cárcere, 

relatos sobre o sofrimento de Elisa Berger:  

 

À noite, na sala 4, Elisa despertava banhada num suor de agonia, os olhos 

espavoridos. A lembrança dos tormentos não a deixava; um relógio interior 

indicava o instante exato em que, meses atrás, a seviciavam na presença de 

Harry, imóvel impotente.  

 

 

 Como refere Bezerra (1995), Sabo havia chegado à Sala 4 junto com Olga Prestes, entre 

elas havia um profundo entendimento, conversas particulares. Uma coisa era notória: a integral 

solidariedade demonstrada por Olga Prestes, sua consciência de cumprir o dever e, sobretudo, 

a dignidade com que enfrentava as consequências do malogro de sua missão. Como relata Maria 

Werneck em seu Sala 4, Olga estranhou o fato de as presas não terem um coletivo, 

desconhecendo que ali poderia até haver mulheres sem ideologia política, mas, como registrou 

Maria Werneck, a respeito dessas mulheres “Eram pessoas sensíveis que se revoltavam contra 

a onda reacionária que subia no mundo sob os nomes de fascismo, nazismo, salazarismo, 

franquismo e, no Brasil, integralismo. Uma coisa as unia: eram antifascistas. ” (BEZERRA, 

1995, p.148). 

 

Lembro o dia em que levaram Olga Prestes, grávida. Disseram que iriam 

transferi-la para uma maternidade e a mandaram de navio, para morrer 

torturada na Alemanha. Foi o período em que me dei conta da inatividade. 

Aproveitei o tempo livre para ler toda a obra de Proust e de Freud (Silveira, 

citada por MELLO, 2014). 

 

 

 Sobre esse atroz episódio, Graciliano Ramos dedica páginas do seu livro de memórias. 

São relatos comoventes que retrata o clima de indignação coletiva que se instalou quando do 

recebimento dos rumores envolvendo a entrega de Olga Prestes e Elisa Berger aos carrascos 

nazistas.  
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Uma noite chegaram-nos gritos medonhos do pavilhão dos primários, 

informações confusas de vozes numerosas. Aplicando o ouvido, percebemos 

que Olga Prestes e Elisa Berger iam ser entregues à Gestapo: àquela hora 

tentavam arrancá-las da sala 4. As mulheres resistiam, e perto os homens se 

desmandavam em terrível barulho. Tinham recebido aviso, e daí o furioso 

protesto, embora a polícia jurasse que haveria apenas mudança de prisão. – 

Mudança de prisão para a Alemanha, bandidos (RAMOS, 1965, p.266). 

 

 

Em duro silêncio, fumando sem descontinuar, sentia na alma um frio 

desalento. Mas por que, na horrível ignomínia, haviam dado preferência a duas 

criaturas débeis? Elisa Berger, presa, era tão inofensiva quanto o marido, preso 

também. Contudo iam oferecê-la aos carrascos alemães, e Harry Berger 

permanecia aqui, ensandecido na tortura. O nazismo não exigia restos 

humanos, deixava que eles se acabassem devagar no cárcere úmido e estreito. 

Olga Prestes, estava grávida. Teria filho entre inimigos, numa cadeia. Ou 

talvez morresse antes do parto. A subserviência das autoridades reles a um 

despotismo longínquo enchia-me de tristeza e vergonha. Almas de escravos, 

infames; adulação torpe à ditadura ignóbil. Nasceria longe uma criança, 

envolta nas brumas do Norte; ventos gelados lhe magoariam a carne trêmula 

e roxa. Miséria e nessa miséria abatimento profundo (RAMOS, 1965, p.268). 

 

 

As horas arrastavam-se, vagarosas, a balbúrdia aumentava um pouco, 

diminuía. Em frente à sala 4, a polícia jurava que as duas vítimas não sairiam 

do Brasil. A promessa nos era transmitida com hiatos, abafada e rouca. 

Espaçavam os gritos, as forças minguavam, não se prolongaria a resistência. 

Tarde, a matilha sugeriu um acordo: Olga e Elisa seriam acompanhadas por 

amigos, nenhum mal lhes fariam. Aceita a proposta, arrumaram a bagagem, 

partiram juntas a Campos da Paz Filho e Maria Werneck. Ardil grosseiro. 

Apartaram-nos lá fora. Campos da Paz e Maria Werneck regressaram logo ao 

pavilhão dos primários. Olga Prestes e Elisa Berger nunca mais foram vistas. 

Soubemos depois que tinham sido assassinadas num campo de concentração 

na Alemanha (RAMOS, 1965, p.271). 

 

 

 E era nessa geração de mulheres que pensavam e, dentro da sua área de trabalho, 

tentavam abrir perspectivas novas, clarear horizontes, dignificar a condição humana, que se 

situava Nise da Silveira. Em uma época que pensar passou a ser considerado crime. Um 

exemplo emblemático disso ocorreu quando a mãe de Nise, dona Nazinha, procurou o ministro 

Costa Neto para saber as razões da prisão da filha, ouviu dele a resposta “anedótica”, nas 

palavras de Maria Werneck. Segundo Costa Neto: “Tanto ela como o Francisco Mangabeira 

são dois idiotas. Que mania de escrever tanto! Em suas casas foram encontradas muitas notas 

sobre os livros que liam de literatura e filosofia. Deram-me muito trabalho para examinar”. 

(BEZERRA, 1995, p.149). 

A prisão foi uma grande escola, talvez a mais dura de todas. O convívio com Olga 

Prestes foi curto, mas as lições de coragem, anteriormente aprendidas com Laura Brandão, a 
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acompanharam longamente. Recordava-se sempre dos ensinamentos de que o fundamental era 

não se deixar abater. As companheiras da Sala 4 reforçavam essa postura e, na cela, existiam 

momentos de verdadeira descontração, com destaque para as conversas na “pororoca”13. A fila 

para essas conversas era grande, sobretudo às sextas-feiras, que era o dia seguinte às visitas e 

existiam novidades para contar. Por um tempo, a “pororoca” – furo de comunicação feito na 

parede- foi quase exclusiva de Valentina Leite Barbosa Bastos e seu marido, Adolfo Barbosa 

Bastos.  

 Nise relata que um dos castigos era acabar com o banho de sol. Havia sempre um guarda 

que as acompanhava. Um se destacava por ser muito engraçado, era do Rio Grande do Norte, 

muito rebuscado na linguagem. Era difícil convencê-las a voltar para a Sala 4; então, ele dizia: 

“Minhas senhoras, voltem para os seus lares e os seus leitos! ”. E as presas riam com ele. Era 

um bom homem, conclui (MELLO, 2014, p.81). 

 Valentina – por ser muito culta e inteligente- contribuiu com boas leituras para as 

companheiras de cela. Maria Werneck também recebia livros e foi de sua “biblioteca” que Nise 

leu Proust. Com Eneida, compartilhava longas conversas, compartilhavam o gosto de procurar 

entender, ou simplesmente sentir a complexidade da alma humana, comum a uma escritora e a 

uma psiquiatra. Eneida foi escolhida para ser a locutora da “Rádio Libertadora”, uma invenção 

dos presos para trocar notícias. A “Rádio” havia começado no pavilhão dos primários, e tinha 

a seguinte programação: transmissão de notícias, leitura de textos literários, resumo de assuntos 

do interesse coletivo, assim como o momento de música popular, que revelou a voz de Beatriz 

Bandeira, tendo, nas palavras de Maria Werneck, iniciado a “fase romântica” da “Rádio 

Libertadora” (BEZERRA, 1995, p.150). 

                                                 
13 Haydée Nicolussi, jornalista paulista, havia dado o nome de pororoca à descarga barulhenta do banheiro da 

Sala 4. Como a parede do banheiro fazia divisão com o Pavilhão dos Primários, o lugar onde ficavam os outros 

presos políticos, surgiu a ideia de se furar um pequeno buraco na parede bem ao lado da “pororoca”, com a 

finalidade de possibilitar a comunicação entra a Sala 4 e o pavilhão dos Primários (Bezerra, 1995, p. 149). 
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 Prontuário do DOPS, aberto no dia 20 de fevereiro de 1936. Fonte: Mello, 2014. 
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  Fonte: Mello, 2014. 
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 No Pavilhão dos Primários, Nise encontrou Graciliano Ramos, encontro registrado pelo 

escritor na obra Memórias do Cárcere. O olho agudo de Graciliano guardava, a cada momento, 

as futuras personagens que iriam compor Memórias do Cárcere. Nise encorajava-o com o seu 

humor, às vezes, fantástico, ele a impressionava pela absoluta tranquilidade com que enfrentava 

a prisão, sem impaciência ou inquietação.  

 

No presídio da Frei Caneca, na hora do banho de sol, entre as atividades 

prediletas de Nise a Graciliano estava observar as pessoas que, naquele dia, 

estavam ou não caralâmpicas – ou seja, que não se deixavam deprimir pela 

prisão. “Nós dois ficávamos ali no pátio, olhando o pessoal. Então, eu dizia: 

“Graciliano, tenho a impressão de que hoje fulano está caralâmpico... o que 

acha?” Ele respondia: “É verdade, Nise. Já ciclano não está nada caralâmpico, 

nesta manhã...”, contava a Dra.  

 

 

Ambos brincavam com o apelido de infância de Nise, de tal forma, que 

Caralâmpia se tornou especial para Graciliano Ramos. Tempos depois, já fora 

da prisão, ele escreveu o livro A terra dos meninos pelados, em que os 

personagens vivem no reino da “princesa Caralâmpia”. Não por acaso, a obra 

é dedicada por ele à dama do inconsciente (HORTA, 2009, p.304). 

 

 

 Destaca-se outro acontecimento que, à época, muito a impressionou, o comportamento 

de Barbadinho, assassino violento e preso comum, que ela conheceu quando ocupou uma cela 

na enfermaria ao lado de Eneida. Preocupado com a saúde da “doutora”, Barbadinho forrava 

com um cobertor, pregado com pregos, a parede fria junto à qual ela dormia. Para presenteá-la, 

fez de uma nesga de terra um pequeno jardim onde plantou flores para a amiga (BEZERRA, 

1995, p.152). 

Nise afirma que aprendeu grandes lições na prisão. Relata um caso inusitado, como o 

aprendizado que teve com Nestor.  

 

Então havia um ladrão, chamado Nestor, que vinha com uma grande bandeja, 

uma lata de açúcar, canecas e café. Ele servia a gente, um dia ele me deu uma 

lição. É que a lata de açúcar tinha sempre muito formiga dentro. Quando se 

abria a lata, elas saíam e se espalhavam pela bandeja. Eu então, num gesto 

estúpido, passei a mão afastando as formigas, o que certamente deve ter 

matado algumas, embora não fosse essa minha intenção. Aí eu senti um olhar 

duro em cima de mim. Era o olhar de Nestor. Ele me disse, em tom de 

repreensão: “Elas são viventes como nós”. Nunca mais esqueci essas palavras 

e sempre que me defronto com alguma baratinha ou outro bichinho qualquer 

me lembro dessa advertência de Nestor. Não mato bicho nenhum (SILVEIRA, 

citada por GULLAR, 1996, p.43). 
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 Relata, ainda, que esses meses passados na detenção foi a maior experiência humana de 

sua vida. E sugere que todo psicanalista deveria fazer um estágio de um ano na prisão, não 

existe nada como o encarceramento para mostrar a alma humana. Para um médico da alma, essa 

observação sem retoque é de valor incalculável. E sugere mais, que os juízes promotores 

deveriam também passar um estágio de dois anos na cadeia para conseguir mensurar ao que 

condenam seus semelhantes (MELLO, 2014). 

 Questionada sobre como saiu da prisão, Nise explica que Getúlio Vargas convidou para 

ocupar o Ministério da Justiça José Carlos de Macedo Soares, o qual disse a Getúlio que não 

assumiria o Ministério havendo presos políticos sem condenação ou processo. Então mandou 

soltar os presos políticos que estavam nessa condição e esse gesto ficou conhecido como a 

macedada. E foi assim que ela conquistou a liberdade, pois não tinha processo (SILVEIRA, 

citada por GULLAR, 1996, p.46; Bezerra 1995, p.154). 

Fonte: Mello, 2014. 
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Presa como comunista em fevereiro de 1936, é solta e presa novamente em 

março do mesmo ano. Em 30 de julho de 1936 vai para a Casa de Correção. É 

solta em 21 de junho de 1937 por falta de provas (FERREIRA, 2008, p.286). 

 

 

A saída do presídio veio junto com os balões de São João, pois foi na noite de 

São João que ela saiu para a possibilidade verdadeira dos filmes do cinema 

Metro14. Ao cruzar a rua Frei Caneca viu no alto os balões, compondo o 

cenário da liberdade. Sumiam no céu. Um espetáculo para sempre guardado 

na retina dos “bagulhos enormes”, como Graciliano Ramos descrevera seus 

olhos (BEZERRA, 1995, p.154). 

 

 

Eu saí de lá com minha mãe, fui para um hotel, o Hotel OK na Rua Senador 

Dantas. Nem sei se existe ainda. Tomei banho, troquei de roupa e fui para casa 

da Zoila, em Santa Tereza, onde Mário estava. Eu não sei o dia exato, mas foi 

nas imediações de São João, de modo que eu me lembro da janela da casa da 

Zoila, eu vendo os balões. Foi uma vivência muito marcante. E eu fiquei muito 

com a mania da liberdade. Depois eu tomava um bonde ao acaso, ia até o fim 

da linha e voltava. Descia, tomava ao acaso outro bonde. Havia uma série de 

bondes que saíam da Praça Tiradentes, e eu via um bonde chamado “Alegria” 

e dizia – É nesse que eu vou! [...] Era um lugar horrível, mas eu dizia – Se eu 

quiser eu desço aqui, no meio do caminho, desço. Não tenho obrigação de ir 

até o final. Então eu tinha muito esse sentimento de poder fazer o que quisesse. 

Sai muito com esse sentimento. Dona do meu nariz. O bonde da Alegria não 

tinha nada de bonito, mas o nome me tocou e eu entrei no bonde e fui. E fui 

em outros, de que eu descia num ponto qualquer, para passar para outros [...]15 

(SILVEIRA citada por MELLO, 2014, p.83). 

 

 

Como assinala Bezerra (1995), no dia seguinte à libertação, Nise retomou a vida 

interrompida pela prisão, indo ao Café Chave de Ouro, onde o garçom que costumava atendê-

la para uma canja ou uma média com pão e manteiga largou a bandeja e veio abraçá-la, 

emocionado. O Café Chave de Ouro, famoso pelos mingaus e papas, funcionava na rua São 

José, era também ponto de encontro com amigos. Ela passou a sentir o peso da condição de ex-

prisioneira no temor de algumas pessoas em se aproximar. Receio compreendido, pois vivia-

se, no país, o terror da instauração do Estado Novo (1937-1945). Mesmo assim, um antigo 

vizinho da Rua do Curvelo, o poeta Manuel Bandeira, desafiaria os farejadores da polícia de 

Vargas e a convidaria para almoçar na Confeitaria Colombo, no centro da cidade.  

 Percebeu, entretanto, que era mais prudente, naquele momento político instável, se 

ausentar do Rio, para evitar o risco de uma segunda prisão. Inicia-se um período turvo na sua 

história, sabe-se, apenas, que foram sete anos de exílio, afastada do serviço público.  

                                                 
14 Na prisão, Nise e Graciliano dedicavam horas ao devaneio de discutir a que filme iriam assistir. Entravam a tal 

ponto na fantasia que lhes parecia ser verdade a possibilidade de cruzar as portas do presídio e entrar mesmo num 

cinema (Bezerra, 1995, p.153). 
15 Reportagem de Márcio Moreira Alves, originalmente publicada no Correio da Manhã, 1959. 
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Fugindo da ameaça de uma segunda prisão, durante a ditadura Vargas, 

procurei esconder-me. Uma amiga levou-me para lugar distante e seguro. Eu 

usava um nome suposto e teria sido levada àquela casa do interior da Bahia 

para convalescer de doença grave. Os moradores dessa casa eram pessoas 

simples e bondosas. Certo dia, uma jovem da família que me hospedava, 

olhando um relógio, tipo despertador, colocado sobre uma velha mesa, disse: 

Eu tenho tanta vontade de saber as horas, mas nunca aprendi... É fácil, disse 

eu, tomando nas mãos o relógio. E fui fazendo girar, lentamente, os ponteiros, 

ensinando à moça a leitura de minutos e horas. De repente ela me diz: -Fulana, 

que coisa engraçada, você tem um jeito de médico nas mãos... Fiquei 

assustada. Teria chegado até ali alguma informação que servisse para 

identificar-me? Só aos poucos fui elaborando uma hipótese para explicar o 

que acontecera. Olhei minhas mãos magras, o timbre de Asclépio16? Todo 

médico traria consigo, indelével, em menor ou maior extensão, este timbre? 

(SILVEIRA, 2008, p.270). 

 

 

Os primeiros anos, passados no interior da Bahia, em cidade jamais revelada. 

Seguiu-se um período em Manaus, onde o marido Mário Magalhães, serviu 

como delegado federal de saúde. Sabe-se ainda que, proibida de trabalhar, 

dedicou aqueles anos a leituras e ao estudo da obra de Spinoza, filósofo de sua 

predileção. Depois de Manaus, o casal voltou para o Rio de Janeiro, morando, 

a princípio, na casa do irmão de Mário Magalhães, Carlyle Magalhães e, 

depois, em um quarto na rua da Glória número 60. Com a onda de 

democratização do país no pós-guerra, Nise foi reintegrada ao serviço público 

em 1944; ficou lotada no Hospital Psiquiátrico Pedro II, no Engenho de 

Dentro (BEZERRA, 1995, p.155). 

 

 

No período da Segunda Guerra Mundial, por iniciativa de Mário, já seu 

companheiro há anos, Nise casou-se, em regime de comunhão de bens. O 

casamento foi em Recife, em 8 de novembro de 1940. O objetivo de Mário era 

garantir uma aposentadoria a Nise, caso ele viesse a falecer, pois, em plena 

guerra, ele frequentemente viajava para a base aérea norte-americana em 

Dacar, com a incumbência de inspecionar as aeronaves para controle da 

malária (MELLO, 2014, p.84). 

 

 

Em 1944, quando Nise foi readmitida no serviço público, o então diretor de Saúde 

Pública, Barros Barreto, ajudou a resolver os problemas e então retomar o seu lugar de 

psiquiatra no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no Engenho de Dentro. “Aí começou a 

minha outra briga, a briga com a psiquiatria, que é a mais importante...” (SILVEIRA, citada 

por GULLAR, 1996, p.46). 

 

Anistiada, retornou ao serviço público em 17 de abril de 1944, indo exercer a 

sua profissão de médica no Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro. 

Ficara afastada do serviço público de 1936 a 1944 (FERREIRA, 2008, p.286). 

 

                                                 
16 Asclépio é o deus dos médicos na mitologia, que participava das dores humanas e possuía a vocação de aliviá-

las. A sua face possuía características especiais e trazia impressa as marcas do sofrimento (Silveira, 2008, p. 268). 
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Durante esses anos todos que passei afastada, entrou em voga na psiquiatria 

uma série de tratamentos e medicamentos novos que antes não se usavam. 

Aquele miserável daquele português, Egas Moniz, que ganhou o prêmio 

Nobel, tinha inventado a lobotomia. Outras novidades eram o eletrochoque, o 

choque de insulina e o cardiazol. Fui trabalhar numa enfermaria com um 

médico inteligente, mas que estava adaptado àquelas inovações. Então me 

disse: “A senhora vai aprender as novas técnicas de tratamento, vamos 

começar pelo eletrochoque”. Paramos diante da cama de um doente que estava 

ali para tomar eletrochoque. O psiquiatra apertou o botão e o homem entrou 

em convulsão. Ele então mandou levar aquele paciente para a enfermaria e 

pediu que trouxesse outro. Quando o novo paciente ficou pronto para a 

aplicação do choque, o médico disse: “aperte o botão”. E eu disse “Não 

aperto”. Aí começou a rebelde. A nova briga foi horrível. Um dia apliquei 

choque de insulina em uma paciente e a mulher depois não acordava. Aflita, 

apliquei-lhe soro glicosado na veia e nada da mulher acordar. Tentei de novo, 

até que consegui. Aí disse: “Nunca mais”. Fui falar com o diretor geral do 

Centro Psiquiátrico Nacional, que se chamava Paulo Elejalde, um homem 

inteligente, que gostava de ler, tinha uma biblioteca muito boa, até me 

emprestou livros. “O que eu vou fazer com você? ” ele me disse. “Não tenho 

onde botar você. Todas as enfermarias seguem a linha desses medicamentos 

novos. Fora disso, só há a Terapêutica Ocupacional, que é para serventes”. 17 

Eu disse: “Eu quero ir para lá. Mas vou fazer de la outra coisa”. Ele 

concordou, e disse que eu podia usar como quisesse a pequena verba destinada 

ao setor. Então, fui para lá e abri a primeira sala: a sala de costura. Vieram 

outras pacientes para trabalhar na sala mas não havia onde sentar. Eu disse: 

“Sentem no chão”. Uma delas até era parente de José de Alencar. Foi para o 

chão. (SILVEIRA, citada por GULLAR, 1996, p.46-47). 

 

 

Como destaca Horta (2009), Mário e Nise foram fichados pelo Dops, nos anos 1930, e 

acompanhados por décadas pelos órgãos de repressão que se sucederam. Há registros nas suas 

fichas até a década de 1970. A última anotação que consta na ficha de Nise da Silveira é de 

março de 1979. Somente com a anistia, as anotações cessaram. Em uma das raras vezes que 

comentou as dificuldades daquela fase, disse: “a prisão foi uma das piores coisas da minha vida. 

Estar no cárcere, sofrer o cerceamento de opinião” (p.312). 

Horta esclarece que, após o golpe de 1964, os órgãos governamentais de repressão – 

ainda temendo a marxista Nise da Silveira, dos anos 1930 - enviaram agentes para averiguar o 

que acontecia no seu apartamento e biblioteca, localizados no bairro do Flamengo. À época, 

ano de 1969, essa visita foi motivada por uma denúncia ao Serviço Nacional de Informação 

(SNI), que ali se encontrava, às quartas-feiras, de noite, um “grupo de subversivos”.  

 Agilberto Calaça, psiquiatra e colaborador, discorrendo sobre a experiência vivida por 

Nise no cárcere, enfatiza que os meses de cadeia, durante os quais conviveu com presos comuns 

                                                 
17 Nise esclarece que antes, nesse setor, os doentes eram usados para varrer, limpar os vasos sanitários, servir os 

outros doentes (Gullar, 1996, p.47). 
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– ladrões e homicidas-   e com opositores à ditadura, torturados, deportados, exilados, 

marcaram, de forma indelével, a personalidade de Nise da Silveira. A dura experiência do 

cárcere contribuiu para que, mais tarde, passasse a simpatizar com seus pacientes psiquiátricos, 

muitos deles confinados, anos a fio, sem processo, como ela própria, apenas por apresentar 

visão de mundo destoante com a aceita socialmente. Como é possível evidenciar no relato a 

seguir:  

 

Ora, na prisão, o choque elétrico era utilizado contra os presos, para lhes 

arrancar confissões na tortura. Então, como é que eu poderia, anos depois, 

aplicar o eletrochoque no hospital psiquiátrico? Isso, nunca! Não fazia 

sentido... (Nise). (SILVEIRA, citada por Horta, 2009, p. 312). 

 

 

 O presente subcapítulo buscou revisitar nichos que, ao longo da trajetória de Nise, foram 

somando-se para compor a sua personalidade libertária e aguerrida. Os pais, familiares, amigos 

de jornada, o marido e fiel companheiro, o amor aos animais, ajudam a revelar trechos da 

trajetória de vida que, somado às influências dos guias do pensamento, contribuíram para 

conduzir Nise à história de resistência que inaugurou a sua obra.  
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18 de outubro de 2008, Matutina, Ela, página 1.  

Fonte: http://acervo.oglobo.globo.com/ 
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2.3 GUIAS INTELECTUAIS MARCANTES 

 

Não sei fazer nada sem procurar uma base mais profunda, 

sem ler, pesquisar. Leio para trabalhar, para escrever. As 

referências são fundamentais. Nise. 

 

 

 Muitos aspectos merecem atento destaque na vida de Nise. Entre tantos, podem ser 

destacados: o encontro com a psicologia de Carl Gustav Jung; a aproximação com o pensamento 

de Antonin Artaud, com a poética de Gaston Bachelard, com a filosofia de Baruch Spinoza e 

com a literatura de Machado de Assis. Este subcapítulo teve o propósito de traçar uma 

paisagem, com o objetivo de revelar fragmentos dos caminhos teóricos percorridos e narrados 

por ela, como forma de, por intermédio dos grandes mestres inspiradores, compreender um 

pouco mais sobre as escolhas que ajudaram na construção do seu pensamento e da sua obra. 

 Quando apresentava a sua biblioteca aos visitantes, costumava dizer: “Minha biblioteca 

é o meu atelier, pois aqui eu pinto a minha obra” (SILVEIRA citada por HORTA, 2009, p. 107). 

 A biblioteca de Nise se localizava em um apartamento no andar superior ao que ela 

morava, no bairro carioca do Flamengo. O ambiente era simples e as estantes, para os livros, 

eram feitas de tábuas de madeiras sustentadas por tijolos (HORTA, 2009). 

 O apartamento – biblioteca - tinha sala e dois quartos. Em um dos quartos, relata Horta 

(2009), ficava o seu gabinete, onde se encontravam as obras completas de C.G. Jung, livros 

sobre gatos, epistemologia e métodos de leitura imagística. No outro quarto, ficavam matérias 

de jornais, livros de medicina e catálogos de exposição, além de obras de Machado de Assis, 

Antonin Artaud e Sigmund Freud. Na sala, estavam os livros sobre artes plásticas, literatura e 

filosofia.  

 Entre as poucas peças decorativas, existia, sobre determinada estante, uma escultura em 

madeira simbolizando um livro em formato de coração, confeccionado e presenteado pelo 

primeiro cliente da casa das Palmeiras, José Bastos, segundo o qual o livro era um objeto muito 

importante, porém “tinha de estar sempre acompanhado pelo coração”. Nas paredes, 

encontravam-se poucos quadros, com destaque para as fotos de Jung, do seu pai -o professor 

Faustino- e de Mário Magalhães da Silveira, seu marido (Horta, 2009, p.107). 

 Preocupava-se ao imaginar se, no futuro, após a sua morte, as pessoas teriam interesse 

em ler as obras da sua biblioteca, inclusive, as suas próprias obras. 

 O primeiro e grande inspirador a ser convidado será Antonin Artaud, a vida e a 

obra do dramaturgo e pensador francês impressionava Nise. Ela sempre o mencionava em 
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conversas, aulas, palestras e citações em seus livros. Nascido em 1896, Artaud sofreu de 

problemas psicológicos e foi internado entre 1937 e 1946, tendo sido submetido a “tratamentos” 

como o eletrochoque. Em revide, Artaud elaborou uma Carta aos médicos-chefes dos asilos de 

loucos, cujo fragmento lê-se a seguir:  

 

Para quantos dentre vós, o sonho do esquizofrênico, as imagens 

das quais ele é presa, são coisas diferentes de uma salada de 

palavras? Possais lembrar-vos amanhã, na hora da visita, quando 

tentardes, sem possuirdes vocabulário adequado, conversar com 

estes homens sobre quem, é preciso que o reconheçais, não 

tendes outra vantagem a não ser a da força (ARTAUD, citado por 

HORTA, 2009, p.90). 

 

 

 Sobre a carta, Nise enfatiza: “Esta carta de Artaud – irrespondível – soa como o zunir 

de um chicote de fios de aço. Seja por omissão ou ação, nenhum de nós psiquiatras, merecerá 

escapar com a face ilesa. Confesso: eu não escapo!” (HORTA, 2009, p.90). 

 O relato de Artaud sobre o eletrochoque se tornou um lema da antipsiquiatria:  

 

O eletrochoque me desespera, apaga minha memória, entropece 

meu pensamento e meu coração, faz de mim um ausente que se 

sabe ausente e se vê durante semanas em busca do seu ser, como 

um morto ao lado de um vivo que não é mais ele, mas que exige 

sua volta e no qual ele não pode mais entrar. Após a última série 

de eletrochoques, fiquei durante os meses de agosto e setembro 

na impossibilidade absoluta de trabalhar, de pensar e de me sentir 

ser... (ARTAUD citado por HORTA, 2009, p.90). 

 

 

 Nise relata que, certo dia, meados da década de 1950, folheando, ao acaso, antigas 

revistas de arte, encontra uma citação de Antonin Artaud que dizia: “o ser tem estados 

inumeráveis e cada vez mais perigosos” (Artaud citado por Mello, 2009, p.82). Ela teve a 

impressão de que Artaud se referia a certos acontecimentos terríveis que podem ocorrer na 

profundeza da psique, avassalando o ser inteiro. Refletiu que, decerto, as pinturas dos 

internados de Engenho de Dentro revelavam perigosos estados do ser. Foi, assim, que a 

expressão de Artaud foi adotada pelos pesquisadores do Museu de Imagens do Inconsciente do 

Rio de Janeiro. Ao entrar em contato com a obra de Artaud, toda a visão que ela possuía acerca 

dos fenômenos apresentados no campo da psiquiatria foi modificada, ao adotar a concepção de 

inumeráveis estados do ser, ela consegue livrar o doente da doença (MELLO, 2009; MELO, 

2001). 
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 Nise enfatiza que a psiquiatria descritiva não dispõe de definição tão exata para 

transmitir toda a dramaticidade dessas estranhas vivências, limitando-se a fazer uma 

enumeração de sintomas “básicos” ou “acessórios” da esquizofrenia. Ao contrário, Artaud 

conhece, por experiência própria, essas vivências e consegue exprimi-las com uma clareza 

incrível, levando a concluir que tais sintomas não compõem uma doença, mas se manifestam 

como estados múltiplos de desmembramento do ser, o que torna a missão de tentar rotular 

Artaud, impossível (MELLO, 2009). 

 E assim ressoam seus ecos de protestos para que não enjaulem seu corpo e sua vida...  

 

O meu corpo é meu, não quero que disponha dele. No meu espírito circulam 

bastante coisas, no meu corpo nada circula além de mim próprio. É tudo o que 

me resta de tudo o que eu tinha. Não quero que agarrem nele e o metam numa 

cela, o encamisolem, lhe amarrem os pés à cama, o fechem num bairro de 

asilo, o proíbam sempre de sair, envenenem, encham de pancada, obriguem a 

fazer o jejum, deixem sem comer, adormeçam com eletricidade (ARTAUD 

citado por GALENO, 2005, p.175). 

 

 

  Para Nise, Artaud é uma das maiores figuras do século XX como escritor. Após passar 

nove anos internado em hospital psiquiátrico, Artaud teve contato com uma grande exposição 

de Van Gogh, em 1943, sentindo-se fortemente identificado, visto que ambos haviam passado 

pela experiência terrível de internação em hospital psiquiátrico. Dessa forma, Artaud escreve, 

em 1943, um trabalho intitulado Van Gogh, o suicidado pela sociedade18, discussão retomada 

pelos movimentos da antipsiquiatria, que defendem também a tese de que a família e a 

sociedade contribuem para empurrar o indivíduo para a loucura. Portanto, Artaud, na opinião 

de Nise, deve ser visto como um patrono da antipsiquiatria, com a qualificação de ter vivido o 

terror do internamento na sua própria história de vida.  

 

Diante da lucidez de Van Gogh em ação, a psiquiatria fica reduzida a um grupo 

de gorilas, realmente obsessivos e perseguidos, que somente dispõe, para 

mitigar os mais espantosos estados de angústia e opressão humana, de uma 

ridícula terminologia, digno produto de seus cérebros viciados. Na verdade, 

não existe psiquiatra que não seja um notório erotômano. E não creio que a 

regra da erotomania inveterada dos psiquiatras seja passível de alguma 

                                                 
18 Alguns dados biográficos: Van Gogh nasceu na Holanda em 1853, filho de um rígido pastor protestante, era o 

primogênito de uma família de seis filhos. Criado num ambiente no qual o comércio de artes esteve sempre 

presente, começou a trabalhar aos 16 anos, na empresa de negociantes de arte, a rede Goupil & Cia, em Haia, e 

depois trabalhou nesta mesma rede em Londres e Paris. Tentou seguir a vocação religiosa, mas não obteve sucesso. 

Depois de muitas buscas e conflitos familiares, aos 27 anos (1880) tornou-se pintor. Correspondeu com seu irmão 

Théo durante dezoito anos, por meio de aproximadamente 650 cartas. Sua vida como pintor teve a duração de dez 

anos e produziu em torno de 860 telas. Esteve internado por duas vezes em instituição psiquiátrica e suicidou-se 

em 27 de julho de 1890 (Ronca, 2007, p.42). 
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exceção. Conheço um que se rebelou, há alguns anos, diante da ideia de ver-

me acusar em bloco ao conjunto de insignes crápulas e enganadores patentes 

ao qual pertencia. No que me diz respeito, Sr. Artaud - dizia – não sou 

erotômano, e o desafio a apresentar uma única prova para fundamentar a sua 

acusação. Não tenho do que apresentar o senhor mesmo, Dr. L..., como prova; 

leva o estigma nas fuças, pedaço de porco imundo. Tem a cara de quem 

introduz sua presa sexual debaixo da língua e depois a gira como uma 

amêndoa, para fazer o mal a seu modo (ARTAUD, citado por MELO, 2009, 

p. 45). 

 

 

 No texto O Suicidado da Sociedade, Artaud (2006) levanta algumas questões sobre a 

genialidade de Van Gogh e equívocos da ciência psiquiátrica que contribuíram para pôr fim à 

trajetória de um gênio. Artaud, logo no início do seu texto, faz um posicionamento 

argumentativo ao afirmar que Van Gogh não era louco, mas suas pinturas eram fogos gregueses, 

bombas atômicas, cujo ângulo de visão, ao lado de todas as outras pinturas que grassavam, 

nessa época, teria sido capaz de perturbar, gravemente, o conformismo larvar da burguesia.  

 Para Artaud, diante da lucidez de Van Gogh, a psiquiatria não passa de um reduto de 

gorilas e que não dispõe, para aliviar os mais apavorantes estados de angústia e sufocação 

humanas, nada além de uma ridícula terminologia. Afirmava não existir um psiquiatra que não 

seja um notório erotômano, não crendo que a regra da erotomania inveterada dos psiquiatras 

possa sofrer alguma exceção.  

 Em certo ponto da sua obra, Artaud questiona: “E o que é um alienado autêntico”? E 

responde afirmando que esse alienado é um homem que preferiu ficar louco, na concepção que 

esse termo toma socialmente, em vez de trair certa ideia superior de honra humana. Portanto, 

foi assim que a sociedade fez estrangular, em seus asilos, todos aqueles de que quis se livrar ou 

se defender, por terem se recusado a ser seus cúmplices em certas imensas sujeiras. Na sua 

visão, um alienado é também um homem que a sociedade não quis ouvir e o impediu de dizer 

verdades insuportáveis.  

 Artaud relata que, lendo as cartas que Van Gogh escreveu para o seu irmão, adquiriu a 

convicção de que o doutor Gachet, psiquiatra, na realidade detestava Van Gogh, pintor, e que 

o detestava como pintor, mas detestava, acima de tudo, como gênio. Genialidade que pode ser 

constatada no fragmento de carta a seguir, elaborada por seu irmão, Theo: 

 

Sua mente tem estado ocupada a muito tempo com problemas insolúveis da 

sociedade moderna, e ele ainda está lutando contra isso com seu bom coração 

e bondade. Seus esforços não foram em vão, mas provavelmente não viverá 

para vê-los frutificar e quando as pessoas entenderem o que ele disse em suas 

pinturas, será muito tarde. Ele é um dos pintores mais avançados no tempo e 

é difícil entendê-lo, mesmo para mim, que o conheço intimamente. Suas ideias 
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são muito amplas, examinando o que é humano e como alguém deveria olhar 

para o mundo, este deve primeiro liberar-se de todo o passado ligado ao 

convencional para entender o que ele está tentando dizer, mas eu estou certo 

que ele vai ser entendido no futuro. Só é difícil dizer quando. 

(Theo Van Gogh para Jo, Paris 9-10 Fevereiro de 1889, fragmento de carta, 

disponível em: http://www.vggallery.com/international/portuguese/). 

 

 

 Para Artaud, a medicina nasceu do mal, se é que não nasceu da doença ou, pelo 

contrário, não provocou e criou inteiramente a doença para dar a si uma razão de ser, mas a 

psiquiatria nasceu da turba vulgar dos seres que quiseram preservar o mal como fonte da doença 

e que assim extirparam de seu próprio nada uma espécie de Guarda Suiça para arrancar na base 

o impulso de rebelião reivindicatória que está na origem do gênio. “Na concepção de Artaud, 

há em todo demente um gênio incompreendido, cuja ideia que luzia na cabeça provocou medo, 

e que só no delírio pode encontrar uma saída para os estrangulamentos que a vida lhe prepara.” 

(ARTAUD, 2006, p.267). 

 

Senhores Reitores, (...) Os Srs fabricam engenheiros, magistrados, médicos 

aos quais escapam os verdadeiros mistérios do corpo, as leis cósmicas do ser, 

falsos sábios, cegos para o além-terra, filósofos com pretensões de reconstituir 

o Espírito. (...) Em nome da vossa própria lógica, vos dizemos: a vida fede, 

Senhores. Olhem para seus rostos, considerem seus produtos. Pelo crivo dos 

vossos diplomas passa uma juventude abatida, perdida. Os senhores são a 

chaga do mundo.  

Fragmento de uma carta enviada por Artaud aos reitores das universidades 

européias  

(WILLER, 1983, citado por GALENO, 2005, p. 137). 

 

 

 O médico de Van Gogh, o doutor Gachet, não dizia que estava ali para consertar sua 

pintura, como dizia a Artaud o doutor Gaston Ferdière, médico chefe do manicômio de Rodez, 

que estava ali para consertar sua poesia. Porém, o Dr. Gachet mandava Van Gogh pintar ao 

vivo, enterrar-se numa paisagem para fugir ao mal de pensar. Artaud segue sua reflexão 

afirmando que “há em todo psiquiatra vivo um repugnante e sórdido atavismo que faz com que 

ele enxergue em cada artista, em todo gênio à sua frente, um inimigo.” (ARTAUD, 2006, 

p.269). 

 E Van Gogh era uma natureza de lucidez superior, o que permitia a ele em todas as 

circunstâncias enxergar mais longe – infinita e perigosamente – mais longe que o real imediato 

e aparente dos fatos. Entretanto, ele não soube livrar-se a tempo do vampirismo da família 

interessada em que o gênio de Van Gogh, pintor, se limitasse a pintar. E também quantos 

daqueles “conciliábulos fedorentos” das famílias com os médicos, chefes dos asilos de loucos, 
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existiu entre o doutor Gachet e Theo, o irmão de Van Gogh, a respeito do doente. “Vigiem-no, 

para que ele não tenha mais todas essas ideias; ouça, disse o doutor, é preciso deixar de lado 

todas essas ideias; isso lhe faz mal, se você continuar a pensar nisso, ficará internado para o 

resto da vida.” (ARTAUD, 2006, p.271). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Certas conversas mansas que parecem de psiquiatra honesto, questionando certas 

convicções e concepções, deixam no coração de quem as ouve como que o rastro de uma 

pequena língua negra de uma salamandra envenenada. E, muitas vezes, não é preciso mais que 

isso para levar um gênio a se suicidar, pois, em alguns dias, o coração sente tão agudamente o 

impasse, que recebe como um golpe de bambu sobre a cabeça. Na história de Van Gogh, foi 

exatamente após uma conversa com o doutor Gachet que ele, como se nada houvesse, entrou 

em seu quarto e se suicidou (ARTAUD, 2006). 

  E Artaud (2006) desabafa “Eu mesmo passei nove anos num asilo de loucos e nunca 

tive a obsessão do suicídio, mas sei que cada conversa com um psiquiatra, de manhã, no horário 

de visita, me dava vontade de me enforcar, ao sentir que não poderia esganá-lo.” (p.271). 

 Van Gogh, aos 37 anos, foi despachado do mundo por seu irmão, primeiramente, ao 

anunciar o nascimento do sobrinho, o que fez com que ele se sentisse uma boca a mais para ser 

alimentada; foi despachado também pelo doutor Gachet, que, em vez de recomendar repouso e 

Retrato do Doutor Gachet.  
Junho de 1890. Note-se a planta em cima da mesa na frente 

de Gachet. Este é dedaleira, a partir da qual o fármaco 

digitálico é derivado. Alguns consideram que este é um 

símbolo para a profissão de Gachet ou talvez uma indicação 

de que o próprio Van Gogh estava sendo tratado com 

digitálicos, enquanto sob os cuidados de Gachet.  

Fonte: http://www.vggallery.com/painting/p_0753.htm. 
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solidão, mandava ele pintar ao vivo, em dias que ele percebia que, para Van Gogh, seria 

realmente melhor se deitar, contrariando, assim, sua lucidez e sensibilidade, martirizando-o 

(ARTAUD, 2006). 

 

 

“Eu e os outros pintores não estamos armados com metralhadoras e outros tão nocivos engenhos de guerra. 
Eu por mim estou bem decidido a continuar armado apenas com meu pincel e minha pena.”  

Trecho da carta de Van Gogh ao seu irmão Théo, 17 de janeiro de 1889. 

 

 Artaud (2006) ressalta, enfaticamente, a grandiosidade artística da obra Corvos e 

enfatiza que não é possível acreditar que pudesse vir a existir mais algum quadro após os corvos 

pintados dois dias antes da morte de Van Gogh.  

 

  

Corvos que “abrem à pintura pintada, ou melhor, à natureza não-pintada, a porta oculta 

de um além possível, de uma realidade permanente possível através da porta aberta por Van 

Gogh de um enigmático e sinistro além.” (ARTAUD, 2006, p. 264). 

 

Não é comum ver um homem, com o tiro que o matou no ventre, cobrir uma 

tela de corvos negros, tendo abaixo uma espécie de planície lívida talvez, 

vazia, de qualquer forma, onde a cor de borra de vinho da terra se confronta 

violentamente com o amarelo sujo do trigo (ARTAUD, 2006, p.264). 

 

       

Galeno (2005), em carta dirigida a Artaud, manifesta a sua admiração por Nise da 

Silveira. Ambos, Galeno e Nise, tiveram, em Artaud, um guia do pensamento, um traço comum 

(um guia) que promoveu o encontro/encanto teórico e o retorno ao mestre através de carta para 

contar.  

Campo de Trigo com Corvos. 

Julho de 1890.  

Última obra de Van Gogh.  

 

Fonte: 

http://www.vggallery.com/painting

/p_0779.htm 
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Ah, meu caro Artaud, ao lado dessas agruras bacamarteanas, surgem outras 

personagens que irão perturbar e se insurgir contra os juízos codificadores. 

Falarei de uma delas: Doutora Nise da Silveira, que teve em você, na arte, na 

literatura de Machado de Assis e nos ensinamentos de Jung, Espinosa e dos 

animais (cachorros e gatos) os antídotos para compreender e cuidar de seus 

pacientes. [...] Nise da Silveira, ao contrário dos Simões Bacamartes, 

aconselha-nos que reconhecer o sofrimento psíquico e conviver com ele é 

tolerar as condições, simultaneamente, incômodas e também propiciadoras de 

sentidos criativos ocasionados pelos múltiplos estados do ser ou pelos 

contínuos estados alterados de consciência. Ela lembra que o Bispo do 

Rosário, você e Van Gogh são esses estados alterados de consciência de que 

os policiais da psiquiatria e dos saberes excessivamente sóbrios e cultuadores 

de uma cultura da abstinência são incapazes de perceber. Com vocês, 

aprendemos que conviver com a loucura é exercitar a religação do sapiens e 

do demens, do belo e do bizarro, do sensível e do inteligível (p.177). 

 

 

Quatro de março de 1948, pela manhã, clínica Ivry, subúrbio de Paris, Artaud é 

encontrado morto em seu quarto, segurando um sapato próximo a sua cama. Causa mortis: 

câncer no reto. Nos últimos anos de sua vida, Artaud sofreu complicações intestinais, 

ocasionadas pelas privações alimentares dos seus internamentos, sobretudo em função do 

período da guerra e, também, pelo seu intenso consumo de ópio e láudano (GALENO, 2005, 

p.33). 

 O velório durou quatro dias, seu corpo pareceu servir como símbolo de revolta contra 

aqueles que o assassinaram: os psiquiatras, sua família e o conservadorismo da sociedade. Os 

familiares foram os últimos a saber de sua morte. Os amigos mais próximos, como Paule 

Thévenin, Adamov, Marthe Robert e Roger Blin, foram os primeiros e logo se deslocaram para 

Ivry, onde se encontrava o seu corpo (GALENO, 2005, p.40). 

 

 

* * * 

                           

 O segundo convidado para o mergulho proposto, neste subcapítulo, é Carl Gustav 

Jung. Quando questionada se Jung tinha sido uma pista ou um mestre, Nise respondeu “As 

duas coisas. Um mestre e uma pista” (LEAL, 1994, p.2). 

 

A psicologia junguiana tornou-se para mim principal instrumento de trabalho. 

Eu acho que podem existir muitos instrumentos de trabalho, cada um se ajeita 

melhor com um. Você pode até gostar mais de uma caneta do que de outra. 

Eu me ajeitei com a psicologia junguiana. (Trecho de entrevista concedida a 
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Rubem Rocha e Luiz Gonzaga, disponível no vídeo Nise da Silveira: do 

mundo da Caralâmpia à emoção de lidar). 

 

 

 A história que levou às obras de Jung começou em 1946, quando Nise iniciou uma 

abordagem interpretativa das produções dos doentes no atelier de pintura do Hospital Pedro II 

(Engenho de Dentro). Com base na teoria freudiana, procurava descobrir conflitos 

exclusivamente de natureza pessoal no conteúdo latente desses trabalhos. Algo, no entanto, 

começou a inquietá-la, pois, no meio de imagens de total desagregação, dentro da produção de 

pacientes esquizofrênicos, surgiam aqui e ali símbolos de ordem: derivados do círculo e do 

quadrado, até mesmo, círculos perfeitos.  

 

Nesse tempo o que eu conhecia de Jung era muito pouco. Não havia traduções, 

só Tipos Psicológicos, que foi o primeiro que eu li, e depois A Realidade da 

Alma, ambos em espanhol. Para quem tinha estudado Freud nas obras 

completas, a solução foi ir juntando essas imagens misteriosas, por uma 

questão de método de pesquisa. Em um livro de divulgação da teoria 

junguiana, traduzido para o francês, uma parte da dúvida foi esclarecida, de 

fato, aquelas imagens eram mandalas. Mas como mandala? Como um símbolo 

de perfeição, usado até mesmo como instrumento de meditação pelos 

orientais, pode ser produzido por mentes tão desintegradas? (SILVEIRA, 

citada por MELLO, 2009, p. 53 e 54). 

 

 
Ao constatar a reprodução de mandalas, a atenta psiquiatra se indagava: 

“Como isso é possível?! Como seres cindidos psicologicamente podem 

desenhar, pintar tão bem um dos principais símbolos da unidade psíquica? De 

onde internos empobrecidos e incultos tiraram tal imagem, se nunca a 

estudaram? Como podem estar surgindo figuras sânscritas orientais nos 

trópicos do Ocidente?...” Sem perder tempo, Nise mergulhou nos livros, para 

aprofundar seus conhecimentos sobre o tema. Ela conta: “Pelos anos 40, pela 

primeira vez tive contato com textos de Carl Gustav Jung, pois lia tudo o que 

me aparecia pela frente – não só obras relacionadas à área médica. Então, 

constatei surpresa que aquele psiquiatra suíço tinha escrito sobre mandalas... 

Foi assim que começou minha identificação com o mestre.” (SILVEIRA, 

citada por HORTA, 2009, p.163).  

 

 

 Em certo momento, decide mostrar as mandalas para amigos e colaboradores, 

comentando suas impressões e perguntando a opinião deles. O resultado, relata, foi catastrófico. 

Uma decepção. As pessoas, até mesmo as mais próximas que estavam com ela, nada 

enxergaram nos desenhos, nenhuma mandala, e ainda reagiram com ceticismo “o que é isso 

Nise?! Mandalas em Engenho de Dentro?... estou vendo só desenhos, rabiscos, garatuchas.” E 

questionaram como é que doentes mentais pobres, que estavam em um hospício da periferia do 

Rio de Janeiro, poderiam produzir figuras sânscritas. Na ocasião, Nise pensou “Não me dou por 
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vencida! Vou enviar fotografias com as imagens das mandalas de Engenho de Dentro para Carl 

Gustav Jung. Arranjo o endereço e mando pelo correio.” Então, sem que ninguém saiba, vou 

aguardar respostas, se houver resposta (SILVEIRA, citada por HORTA, 2009, p.164 e 165). 

 Em 1954, Nise tomou uma decisão: fotografou mais de cem dessas imagens e anexou 

algumas a uma carta dirigida ao próprio Jung, acrescentando que aquelas imagens eram criações 

espontâneas de esquizofrênicos, em estado de pura desordem psíquica. Para grande surpresa, 

em um mês, recebeu uma resposta assinada pela secretária de Jung que dizia sobre as imagens: 

sem dúvida, eram mandalas, que apareciam, justamente, no momento de maior desordem 

psíquica, como autodefesa da psique desordenada. Na resposta, Jung ainda pedia maiores 

informações sobre os casos clínicos dos autores.  
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Carta de Nise, enviada em novembro de 1954. Fonte: Mello, 2014. 
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Carta de Nise, enviada em novembro de 1954 (tradução): 

 

Professor C.G.Jung 

 

Mestre, 

 

No Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro existe, ao lado de outros setores de terapia 

ocupacional, um ateliê onde os doentes desenham e pintam com a mais completa liberdade. 

Nenhuma sugestão lhes é dada, nenhum modelo é proposto. E eis que surgem imagens 

primordiais em suas pinturas, apresentando uma demonstração empírica e convincente da 

psicologia analítica.  

 Com minhas mais respeitosas homenagens, eu vos envio algumas fotografias de pinturas 

que me parecem mandalas (ou formas aproximadas). Elas foram pintadas espontaneamente 

pelos esquizofrênicos. Está descartada qualquer possibilidade de influência cultural.  

 Eu mal poderia expressar, Mestre, o quanto o estudo de seus livros tem trazido luz ao 

meu trabalho como psiquiatra, além de muito me ajudar pessoalmente. 

Creia-me sua mais humilde discípula. 

Nise da Silveira. 
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Resposta de Jung, assinada por sua secretária Aniela Jaffé. Fonte: Mello, 2014. 
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A resposta de Jung, veio em dezembro de 1954: 

 

Quando vi o envelope com selo europeu, não pude acreditar...Sim, era 

verdade. Eu estava com uma carta enviada de Zurique nas mãos. Remetente: 

Aniela Jaffé. Respirei fundo e abri. Já nas primeiras linhas, as palavras me 

causaram grande euforia. No papel, li, quase incrédula:  

 

(CARTA) 

Caro Senhor Nise da Silveira, 

O Professor Jung pede-me para agradecer-lhe pelo envio das interessantes 

fotografias de mandalas desenhadas por esquizofrênicos.  

O Professor Jung faz diversas perguntas: que significam esses desenhos para 

os doentes, do ponto de vista de seus sentimentos; o que eles quiseram 

exprimir por meio dessas mandalas? Será que esses desenhos tiveram alguma 

influência sobre eles? 

O Professor Jung observou que os desenhos têm uma regularidade notável, 

rara na produção de esquizofrênicos, o que demonstra forte tendência do 

inconsciente para formar uma compensação à situação de caos do consciente. 

Ele também notou que o número 4 (ou 8 ou 12 etc.) prevalece. 

Suponho que as cores devem dar aos desenhos uma acentuação muito forte. 

Ficaríamos reconhecidos se pudéssemos ficar com as fotos. Talvez, o senhor 

encontre a possibilidade de responder às perguntas do Professor Jung, o que 

interessará muito a ele. Seria interessante saber alguns dados biográficos sobre 

as pinturas. 

Queira receber a expressão de nossa alta consideração. 

Ass: A. Jaffé. 

 

Pronto! Estava confirmado: as imagens pintadas em Engenho de Dentro eram 

realmente mandalas... Eu me via diante de uma abertura nova para a 

compreensão da esquizofrenia (SILVEIRA citada por HORTA, 2009, p.167). 

 

Eu quase tive uma síncope. Percebi então que era o inconsciente que mandava 

mensagens de unidade para a mente fragmentada, do mesmo modo que o 

corpo manda anticorpos para uma parte ferida. Jung diz que a mandala 

corresponde ao potencial auto curativo da psique, compensando a dissociação 

(SILVEIRA, Jornal O Globo, 6 de julho de 1996). 

 

 A partir desse ponto, seguiu-se uma correspondência de dois anos, até que em 1956, 

sentindo-se devidamente preparada e segura, Nise cria coragem e escreve para o Instituto 

C.G.Jung, pedindo para realizar estudos naquela entidade. Eram necessários pré-requisitos, 

inclusive uma carta de aceitação, que foi dada pelo próprio Jung, curioso para conhecer em 

pessoa aquela que chamara a sua atenção. Com a ajuda dos amigos e do marido, Mário 

Magalhães da Silveira, conseguiu uma bolsa de estudos e, em abril de 1957, embarcou rumo ao 

Velho Continente, na sua primeira viagem internacional. 

 Em 1957, Nise reuniu todo o acervo que havia guardado e seguiu para o II Congresso 

de Psiquiatria, em Zurique, onde teve uma exposição organizada pelo próprio Jung. Vale 
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salientar que, a essa altura, ele já estava interessado nesse material cru, oriundo de um hospital 

público brasileiro (MELLO, 2009, p.54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta de C.G.Jung contendo convite a Nise. Fonte: Mello, 2014. 

Senhores! 

 

O signatário desta convida a doutora Nise da Silveira a fazer parte, no semestre do 

verão de 1957, do Instituto C. G. Jung de Zurique.  

Os cursos, os seminários e o contato com meus colaboradores serão de grande 

importância para a preparação da exposição de arte psicopatológica, que deverá 

ser organizada por ocasião do Congresso Internacional de Psiquiatria, que se 

realizará em Zurique, em 1957. Eu ficaria contente se, por meio da visita da 

doutora Nise da Silveira, o contato entre os psiquiatras do Brasil e da Suíça se 

aprofundasse. Certamente esse encontro será importante para o futuro tanto da 

psicologia quando da psiquiatria.  
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Preparada a mostra brasileira para apresentar no Congresso de Zurique, partiu 

ela mesma levando o material da exposição. O tempo da Rua do Curvelo já ia 

longe. Sabia exatamente o que queria e carregava dessa vez uma bagagem de 

rica experiência. Era, sem dúvida, um grande desafio e talvez deixasse 

transparecer ansiedade nos “bagulhos enormes” quando, depois do embarque, 

o oceano à sua frente, ouviu a voz de uma italiana, em pé a seu lado no convés, 

dizer em tom acolhedor, como se quisesse acalmá-la: una bela traversata! 

(BEZERRA, 1995, p.162). 

 

 

 A exposição do Centro Psiquiátrico Pedro II, inaugurada por C.G.Jung19, na manhã do 

dia 2 de setembro de 1957, ocupou cinco salas. Na ocasião, apresentou o trabalho “Experiénce 

d’art spontané chez dês schizophrènes dans un service de therapeutique occupationelle”, em 

colaboração com o dr. Pierre Le Gallais. Trabalho publicado na Quaternio, n.7, de 1996 

(FERREIRA, 2008, p.296). 

 

 

                                                 
19 Segundo consta no Jornal O Globo, 6 de julho de 1996, a mostra brasileira foi a única aberta pelo próprio 

Jung, na ocasião do congresso em Zurique.  
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Dois dias depois, na recepção que ofereceu aos médicos estrangeiros em sua 

residência, Jung dirigiu-se a Nise da Silveira e disse: fiquei impressionado 

com as pinturas dos esquizofrênicos brasileiros, pois elas apresentam no 

primeiro plano características habituais da pintura esquizofrênica, mas noutros 

planos a harmonia de formas e de cores que não é habitual na pintura dos 

esquizofrênicos. Como é o ambiente onde esses doentes pintam? Suponho que 

trabalhem cercados de simpatia e de pessoas que não têm medo do 

inconsciente (MELLO, 2009, p.181). 

 

 

 Nesse mesmo ano, 1957, Nise relata que, ao ser recebida por Jung em sua residência, ao 

entrar no seu gabinete de trabalho, ela se viu frente a um homem corpulento, bastante idoso, 

com uma incrível vitalidade, que fumava cachimbo silenciosamente. Na ocasião, falou sobre o 

seu trabalho no hospital, insatisfações com os métodos tradicionais, da busca autodidata e da 

dificuldade em compreender o significado dos materiais gerados nos ateliês.  

 Após um período em profundo silêncio reflexivo, Jung pergunta se ela estudava 

mitologia. E segue argumentando que, caso não ocorresse a dedicação ao estudo da mitologia, 

nunca conseguiria entender os delírios, os desenhos e as pinturas plasmadas no Museu. Para 

Nise da Silveira e C. G. Jung na inauguração da exposição do Museu de Imagens do Inconsciente, 

por ocasião do II Congresso Internacional de Psiquiatria, Zurique - 1957. Fotos: Almir Mavignier 

http://www.ccms.saude.gov.br/nisedasilveira/encontro-com-jung.php. 
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Jung, os mitos caracterizam-se por representar a manifestação original da estrutura básica do 

psiquismo, devendo, portanto, ser matéria obrigatória do estudo médico (MELO, 2001, p.83). 

 

Mas a senhora não chegou a participar do I Congresso de Psiquiatria da 

França?  

 

Não. Em 1949 eu recebi um convite da representante cultural do Governo da 

França para participar do Congresso, mas fui barrada. A direção do Engenho 

de Dentro foi, levaram os trabalhos do Museu para a exposição que se 

realizava paralelamente ao Congresso, mas não deixaram que eu fosse. E essa 

exposição se realizava de sete em sete anos. Aí eu fiz como Jacob20: esperei 

os sete anos me preparando para ir à exposição. Juntei minhas licenças-

prêmio, me candidatei a uma bolsa do Conselho Nacional de Pesquisa, escrevi 

para o Instituto Jung pedindo para me inscrever. Veio uma carta assinada pelo 

próprio Jung. Aí eu disse: quero ver quem vai me barrar agora!” E dessa vez 

ninguém me barrou. 

 

Foi nessa ocasião que a senhora conheceu pessoalmente Jung. Como era ele? 

Um homem simples e alegre. Eu fui à casa de campo e ele estava lá. Plantando 

batatas. Era um homem simples.  

 

Que impressão ele lhe causou? 

Naturalmente, pelo que eu ouvira da sua personalidade e teorias novas que a 

psiquiatria tradicional não aceitava, eu estava um tanto emocionada. Então, 

ele se sentou defronte a mim e ficamos conversando tranquilamente. Nessa 

conversa eu fui me estabilizando e disse-lhe que estava muito pouco satisfeita 

com a psiquiatria que se fazia no meu hospital, à qual não conseguia me 

adaptar. E aí passei por um momento um tanto difícil. Ele ficou olhando para 

mim, fumando o seu cachimbo, calado. Uma pessoa fala e outra fica calada, 

fumando... é constrangedor. Mas depois de longo silêncio, de repente ele me 

faz uma pergunta que no momento me pareceu estapafúrdia: “você estuda 

mitologia?” 

 

(Silveira, 1977, entrevista concedida a Lúcia Leão, disponível em Mello, 

2009, p.142). 

 

 

 Nise afirma que foi levada, empiricamente, a entrar em contato e conhecer a teoria de 

Jung.  Ressalta que a questão é achar um instrumento de trabalho que se adeque mais às suas 

questões, que, no caso dela, foi a psicologia Junguiana. Vale ressaltar que, para ela, as teorias 

são apenas instrumentos, e a escolha mera questão de preferência pessoal.  

 

                                                 
20 Sete anos de pastor Jacob servia /Labão, pai de Raquel, serrana bela;/mas não servia ao pai, servia a ela,/ Que a 

ela só por prémio pretendia./ Os dias, na esperança de um só dia,/Passava, contentando-se com vê-la:/ Porém o 

pai, usando de cautela,/ Em lugar de Raquel lhe deu a Lia./ Vendo o triste pastor que com enganos/ Assi lhe era 

negada a sua pastora,/ Como se a não tivera merecida,/ Começou a servir outros sete anos,/ Dizendo:- Mais servira, 

se não fora/ Pera tão longo amor tão curta a vida! (Luís de Camões). Fonte: Obras de Luís de Camões. Lello &Imão 

– Editores. Porto. 1970. 
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A psicologia junguiana era uma ferramenta, como toda psicologia é uma 

ferramenta. A psicanálise freudiana é uma ferramenta. Uns se dão muito bem 

com ela, outros se dão melhor, se afinam mais com outra. Eu imediatamente 

me afinei com a psicologia junguiana, sem, com isso, desprezar, ou fazer 

críticas desabonadoras a outras. Eu acho mesmo que a ferramenta depende 

mais de quem a maneja do que da própria ferramenta (Silveira, 1977, 

entrevista concedida a Lúcia Leão, disponível em Mello, 2009, p.142). 

 

 

Questionada como explicava o preconceito que ainda existia contra Jung nos meios 

psiquiátricos e o motivo da lentidão no processo de assimilação do pensamento junguiano, 

respondeu:  

 

Jung avançou tanto no tempo que chegou mesmo a aproximar estreitamente a 

psicologia profunda da física moderna. Então as pessoas ainda não chegaram 

lá. O que se pode fazer se a maioria das pessoas ainda não atingiu, ou está 

longe de atingir, o nível de progressão a que Jung chegou? (Silveira, 1977, 

entrevista concedida a Lúcia Leão, disponível em Mello, 2009, p.139). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instituto C.G. Jung. 

Fonte: Mello, 2014 



95 

 

 

 

Bezerra (1995) relata que, em 1961, Nise voltou a Zurique21 com bolsa da Coordenação 

de Aperfeiçoamento e Pesquisa do Ensino Superior, nessa vivência, teve a oportunidade de 

fazer análise com a doutora e orientadora Marie Louise Von Franz, discípula e colaboradora de 

Jung.  

 

Antes mesmo de minha primeira viagem à Suiça, eu já tinha escrito a Aniela 

Jaffé, dizendo que gostaria de fazer uma análise junguiana. Então, o mestre 

orientou dois nomes, para que eu lhes escrevesse. Um era o diretor do Instituto 

C.G.Jung, e a outra era Marie-Louise von Franz. Comecei a me analisar com 

ela. Depois de um ano, Von Franz me contou que, antes de me conhecer, Jung 

lhe disse: “você vai receber a carta de uma brasileira – e vai responder sim”. 

Ela pensou, impressionada: “uma brasileira querendo ser analisada em 

Zurique? ...Quem será esta mulher?!”. (SILVEIRA, citada por Horta, 2009, 

p.378). 

 

 

Sabe-se que a convivência delas ultrapassou as sessões de análise. Várias vezes Nise foi 

convidada por Von Franz para passar o fim de semana na sua casa de campo. Não fosse Nise 

guardiã feroz de suas vivências mais caras, se saberia como eram trocadas as experiências 

vividas entre Maceió e Zurique. É possível imaginar como devem ter sido ricas as conversas 

entre essas duas mulheres de inteligências privilegiadas. Conversas verdadeiramente simples, 

provavelmente matizadas de humor discreto, livres de presunção. Entretanto, para o 

desapontamento de possíveis biógrafos, sabe-se, apenas, de uma história que a doutora Von 

Franz contou à amiga e analisanda, a história do tigre e das ovelhas.  

 

Um filhote de tigre, perdido na floresta foi adotado por uma ovelha e passou 

a fazer parte do rebanho. Seguia com doçura todas as ovelhinhas, suas irmãs 

adotivas. Tornou-se vegetariano. Uma noite, quando bebia água em um riacho, 

foi abordado por um tigre enorme que estranhou vê-lo no meio das ovelhas. 

O tigrezinho justificou-se com toda a boa educação recebida no convívio do 

rebanho; explicou como tinha ido parar ali, ao mesmo tempo que ressaltou a 

generosidade das companheiras. Mas o tigre não quis ouvir muita conversa. 

Pegou-o pelo pescoço e levou-o até uma árvore, onde tinha deixado uma caça 

há pouco abatida. Lá chegando, esfregou o focinho do tigrezinho no sangue 

ainda quente da presa. O que se seguiu foi um urro de alegria, ouvido a longas 

distâncias na floresta (BEZERRA, 1995, p. 166). 

 

 

Na sequência, Bezerra relata a interpretação da história. Era preciso que Nise se 

reconhecesse brava, na essência, sem deixar autônoma a sua valentia. Deveria conservar suas 

                                                 
21 Morou na Europa de julho de 1961 a outubro de 1962, ocasião em que foi estudar no Instituto C.G. Jung, 

Zurique. Em 1964, voltou a morar por três meses em Zurique para realizar pesquisas sobre as Imagens do 

Inconsciente (Ferreira, 2008, p.296). 
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características, mas era importante que as conhecesse bem. Tentar uma docilidade que 

absolutamente não fazia parte de sua estrutura psicológica era inútil. Na verdade, desde o tempo 

de menina, quando era aluna do colégio Santíssimo Sacramento, em Maceió, sofria as 

repreensões das irmãs religiosas que a queriam dócil e cordata. A busca travada por 

autoconhecimento implicou em luta interna penosa, processo natural a quem percorre o 

caminho até atingir a serenidade vinda com a ajuda do amadurecimento e da experiência (1995, 

p. 167). 

 Horta (2009) destaca que essa passagem da fábula do tigre e das ovelhas revela indícios 

da importância que teve a análise com Marie-Louise Von Franz. O conto do tigre a reconduziu 

ao que sempre fora: fêmea e feroz. Àquela época, a moça alagoana que fora presa pela ditadura, 

em seu país, e se tornara mulher madura e traumatizada, se libertou das imagens e sentimentos 

que ainda trazia, e retornou a si. Compreende-se, indica Horta, que o estilo incisivo e desaforado 

da psiquiatra se acentuou ali.  

Em abril de 1955, é fundado o Grupo de Estudos C. G. Jung, junto a poucos amigos. 

Em 22 de agosto de 1968, o grupo adquiriu status oficial com registro em cartório, publicado 

no Diário Oficial, em 17 de janeiro de 1969. Também em 1968, a pedido dos acadêmicos de 

medicina e colaboradores João Luiz Silva e Adriano Pires de Campos, funda o Grupo de 

Estudos do Museu de Imagens do Inconsciente, que passa a promover cursos, simpósios e 

conferências. Esse grupo já vinha se reunindo, regularmente, às terças-feiras, desde 1958. 

(FERREIRA, 2008). 

O Grupo de Estudos do Museu de Imagens do Inconsciente e o Grupo de Estudos C. G. 

Jung no gabinete biblioteca de Nise da Silveira, coordenados por ela, passam a formar uma 

verdadeira universidade livre, com frequência transdisciplinar ímpar. Precursora das ideias de 

Jung no Brasil, a porta do seu gabinete estava sempre aberta às quartas-feiras, para quem 

desejasse participar. Bastava chegar e sentar em torno da mesa (Ferreira, 2008, p. 298). O grupo 

era um espaço cultural vivo, que atuava efetivamente como ponto de partida para as 

solidificações da sua obra. Tornou-se um ponto de referência jamais visto na cidade do Rio de 

Janeiro e nem noutra qualquer que se saiba. A porta de entrada para se chegar perto de Nise era, 

geralmente, pelo Grupo situado na Marquês de Abrantes, 152, Botafogo (FERREIRA, 2008). 
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“A configuração de mandalas é evidentemente um fenômeno que exprime tentativas de autocura não 

provenientes da reflexão consciente, mas de um impulso instintivo.” (Silveira, citada por Mello, 2014) 

 

“A procura de um ponto central nas tentativas instintivas de reconstrução da personalidade cindida 

faz-se de maneiras variadas. Algumas vezes a busca do centro é um complicado percurso labiríntico 

ou caminho em forma de espiral.” (Silveira, citada por Mello, 2014) 

 

 

                                                                       * * * 

 

 O terceiro mestre inspirador convidado para compor o desenho deste subcapítulo é 

Gaston Bachelard. 

 
Vou confessar uma coisa: Ronald Laing e Gaston Bachelard são 

meus namorados... Estou sempre com um livro deles por perto 

(Nise da Silveira). 
 

 

 Entre muitos autores que serviram de inspiração para a sua obra, Nise cita, 

carinhosamente, Gaston Bachelard, particularmente, os estudos sobre a imaginação material.  

 

É curioso que haja sido um filósofo, Gaston Bachelard, quem abriu caminho 

para a pesquisa da importância dos materiais de trabalho. Ele investigou a 

atração preferente da imaginação criadora, em escritores e poetas, pelos 

elementos da natureza aos quais aqueles se achavam originalmente filiados: 

ou seja, que a imaginação procura uma substância de preferência para revestir-

se – fogo, água, ar ou terra. Assim, revelam “segredos íntimos” (La terre et les 

rêvéries de la volonté). Bachelard, baseado nessas ideias, criou um novo tipo 

de crítica literária de grande repercussão, sobretudo na França. Mas 

transbordou da área da filosofia e da literatura para demonstrar a significação 

Fernando Diniz.  

Fonte:http://www.museuimagensdoinconsci

ente.org.br/colecoes/fernando00.html# 

Fernando Diniz.  

Fonte:http://www.museuimagensdoinconsci

ente.org.br/colecoes/fernando00.html# 
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dos elementos da natureza na vida, no trabalho do homem normal e mesmo 

seu valor curativo para os distúrbios emocionais. “A saúde de nosso espírito 

está em nossas mãos”, escreve Bachelard (La terre et les rêvéries du repos): 

isto é, na manipulação dos elementos da natureza que convém a nossa 

condição psicológica (SILVEIRA, 2008, p. 222). 

 

 

 O contato com materiais (argila, papel, tinta, madeira, lã, gesso, etc, e suas variadas 

densidades (duro, mole, áspero, liso, seco, molhado) gera a emoção de lidar, termo pensado por 

um cliente da Casa das Palmeiras e que expressa o sentimento que vem, à tona, quando se entra 

em contato com um determinado material de trabalho (MELO, 2001). 

 Bachelard empreende uma poética-análise da relação do homem com as matérias da 

natureza pela via do imaginário, ou seja, a partir deste estudo, verifica que, em contato com os 

materiais de trabalho, a imaginação procura uma substância de preferência para se revestir: 

fogo, água, ar e terra. A imaginação poética, portanto, ensina que, na invenção da vida, o homem 

se reinventa constantemente (MELO, 2001, p.104). 

 A imaginação material sente-se impelida a trabalhar, o mundo incita-a ao ato. Por 

exemplo, através da dureza da matéria, o mundo expressa a sua hostilidade e, em resposta, 

começam os devaneios da vontade. Na solidão ativa, o homem quer cavar a terra, furar a pedra, 

talhar a madeira. Quer trabalhar a matéria, transformar a matéria. Então, o homem não é mais 

um simples filósofo diante do universo, ele é uma força infatigável contra o universo, contra a 

substância das coisas (BACHELARD, 2008). 

 Para Bachelard (2008), o trabalho sobre os objetos, contra a matéria, representa uma 

espécie de psicanálise natural. Oferece chances de cura rápida porque a matéria não permite 

enganarmo-nos sobre nossas próprias forças. O autor aponta para um dualismo energético que 

se ativa a partir da união da matéria com a mão. A esse respeito, faz-se oportuno trazer essa 

passagem de um cliente da Casa das Palmeiras:  

 

A terra é eterna, o barro vai e volta para o chão com suas figuras, transa com 

a mente, as figuras voltam para o chão e se comunicam com as entranhas da 

terra e o chão compreende e volta para as mãos ávidas de mexer e amassar de 

novo, os elementos mais naturais possíveis e impossíveis, brinca na mão, cola 

na palma das mãos e como um remédio penetra pela pele e revigora tudo, a 

terra me avisou: sou sua amiga, me amasse, me aperte em você, brinca 

comigo, escreve seu nome na minha pele, eu lhe ajudo, nós somos mais que 

irmãos (SILVEIRA, 1986, citada por MELO, 2001, p.107). 

 

 

 Bachelard, partindo da imaginação corporificada, da materialização trabalhada, estuda 

o determinismo das imagens poéticas, mas seus estudos vão se alargando para o estudo da força 
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criadora que beneficia o sujeito com a possibilidade de tomada de consciência. Portanto, nesse 

aspecto, Bachelard se aproxima das concepções junguianas para as quais os processos criativos 

oriundos do inconsciente impulsionam o sujeito para um confronto com a psique consciente, 

ou seja, o homem bachelardiano-junguiano quer sonhar para melhor compreender e 

compreender para melhor sonhar (MELO, 2001, p.108). 

 Em artigo intitulado O valor ontológico do pensamento bachelardiano, Ferreira (2003) 

ressalta que, para Bachelard, o tempo tem apenas uma realidade, a do instante. Isso significa 

dizer que o tempo é uma realidade concentrada no instante e suspensa entre dois nadas. Se o 

tempo da imagem é o instante, e se o instante se comprime, por definição, entre dois nadas, o 

que dizer do espaço da imagem? Ora, uma vez que, por essa noção de instante, a imagem não 

tem um “tempo”, há que se reconhecer que ela do mesmo modo não tem um espaço; isto 

significa que a imagem poética não é uma coisa. Com efeito, uma das obras mais importantes 

de Bachelard é dedicada, toda ela, justamente ao espaço, mas àqueles espaços inauditos, sui 

generis por que sonhados. O paradoxo é, como se nota, apenas aparente: “A poética do espaço” 

lida com espaços sem periferia. Assim como do tempo da imagem – o instante – não se pode 

falar de um antes e um depois, mas apenas do “agora”, assim também ao espaço da imagem 

não se pode atribuir horizonte em nenhuma direção, pois não há horizonte, tampouco direção, 

mas apenas o “aqui”. Aqui e agora dá-se, subitamente, todo o espaço-tempo da imagem poética. 

Nesse acontecimento súbito, alocam-se eternidade e imensidão.  

  Conforme afirma Ferreira (2003), Bachelard não se preocupa em criar um conceito para 

lidar com a novidade do fenômeno poético, após recusar as análises que a psicologia e a 

psicanálise não raro dedicam às obras de arte, como é possível ler logo no início da obra A 

Poética do Espaço: “(...) as causas que o psicólogo e o psicanalista alegam não podem nunca 

explicar o caráter verdadeiramente inesperado da imagem nova, tampouco a adesão que ela 

suscita em uma alma alheia ao processo de sua criação” (BACHELARD, 1998, citado por 

FERREIRA, 2003, p. 29). 

 Na obra Jung: vida e obra, Silveira (1997) enfatiza que: 

 

Esse momento crucial da epistemologia reflete-se claramente na obra do 

filósofo francês Gaston Bachelard. Ele reconheceu as interferências 

subjetivas, o poder da imaginação no campo da ciência. E todo o seu esforço 

dirigiu-se no sentido de “exorcizar as imagens que pretendem, numa cultura 

científica, engendrar e servir de base aos conceitos.” Mas, de outro lado, o 

mundo das imagens fascinava-o. Ninguém mais do que Bachelard amou e 

saboreou a imagem. Se uma parte de sua obra é dedicada ao 

“surracionalismo”, outra parte, e não a menos importante, ocupa-se 

enamoradamente da imagem (livros sobre as imagens do fogo, da água, do ar, 
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da terra). Sua obra coloca-se em dois polos opostos que tentam excluir-se 

mutuamente (SILVEIRA, 1997, p.166). 

 

 

 Além de romper com o vínculo que se fazia presente de forma sutil – nas obras da década 

de 40 – com a psicanálise, Bachelard esclarece que se via diante da necessidade de se 

desvincular dos “métodos objetivos” aos quais, como filósofo das ciências, havia se 

acostumado.  

 

Diante de uma obra de arte, seja ela literária ou de qualquer tipo, é preciso 

então abandonar tudo, inclusive e mais prementemente, a centralidade do “si-

mesmo”. Diante da imediatez, primitividade e, fundamentalmente, da 

novidade da imagem, é preciso se “despsicanalisar”, se “desfilosofar”, se 

“desamadurecer”. Esta é a exigência quase impossível, que a obra de arte 

impõe àquele que se arrisca diante dela, àquele que deseja penetrar em seus 

domínios; é assim que a obra resguarda e preserva seus segredos 

(BACHELARD, citado por FERREIRA, 2003, p. 29). 

 

 

 

                                                                     * * * 

 

 

 Agora, entra em cena para delinear a paisagem desse subcapítulo, o filósofo adorado 

por Nise, Baruch Spinoza. 

 

E assim, através do tempo e dos lugares, você foi fascinando grandes, 

pequenos, pequeníssimos. E, correndo mundo, seu livro maior – a Ética- 

chegou às minhas mãos, numa pequena cidade do nordeste do Brasil, chamada 

Maceió. Parece incrível. Eu estava vivendo um período de muito sofrimento 

e contradições. Logo às primeiras páginas, fui atingida. As dez mil coisas que 

me inquietavam dissiparam-se quase, enfraquecendo-se a importância que eu 

lhes atribuía. Outros valores impunham-se agora. Continuei sofrendo, mas de 

uma maneira diferente. E desde então, desejo intensamente aproximar-me de 

você, como discípula e amiga. Este é o motivo por que lhe escrevo essas cartas 

(SILVEIRA, 1999, p. 23). 

 

 

 Segundo Horta (2009) ainda adolescente, em Maceió, a jovem Nise começou a ler as 

obras do filósofo holandês Spinoza, por volta de 1920. Na fase adulta, posterior à prisão, anos 

1930, se aprofundou nas ideias do autor. Como a obra Cartas a Spinoza foi publicada somente 

na década de 1990, conclui-se que ela amadureceu este livro por mais de 60 anos antes do seu 

lançamento. Não era adepta do exagero, quantidade ou vaidade intelectual, dava prioridade à 
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qualidade e ao estilo. A obra Cartas a Spinoza é considerado o livro mais hermético e prolixo 

da psiquiatra. Nessa obra, se encontra uma preciosa síntese de suas ideias, escritas em um texto 

primoroso, uma obra-prima, com características autobiográficas.  

 A seguir, destacam-se fragmentos das cartas escritas por Nise, para Spinoza: 

 

Carta I: Mais surpreendente ainda é que, à atração intelectual, muitas vezes 

venham juntar-se sentimentos profundos de afeição. Assim, Einstein refere-se 

a você como se, entre ambos, houvesse familiaridade cotidiana. Dedica-lhe 

poemas. O poema para A Ética de Spinoza transborda de afeto: “como eu amo 

este homem nobre/ mais do que posso dizer por palavras.” [...] Talvez você se 

surpreenda em saber que o maior escritor brasileiro, Machado de Assis, 

escreveu para você um soneto. [...] E até um mestre budista, Maida Schiuchi, 

também escreveu versos para você: [...] “Aquele homem num cantinho de sua 

cidade viveu como artesão polidor de lentes, viveu autenticamente a verdade! 

”. Não sei de filósofo algum a quem tenham sido dedicadas poesias ou 

comovidas evocações de encontros decisivos. Há, naturalmente, os eruditos, 

e esta é a maioria, os conhecedores e interpretadores de sua obra, olhada de 

ângulos diversos. A esses nada acontece de realmente importante. Mas há, 

também, outros que você marcou no cerne do ser (SILVEIRA, 1999, p. 19-

22).  

 

 

Carta IV: Escrevo-lhe cartas despretensiosas, de coração aberto, correndo o 

risco de incorrer em muitos erros. Para você o bem e o mal não têm existência. 

São meras imaginações que dependem daquilo que nos traz alegria ou tristeza, 

recompensas ou castigos. Minha experiência é outra. O bem é difícil de ser 

visto por nós, tal a volatilidade e as circunvoluções estranhas que traça para 

tocar-nos como uma asa levíssima. Nunca conseguimos saber de onde voa. 

Mas o mal, caro amigo, digo-lhe que já vi o mal concretamente. Já o vi como 

dura matéria que houvesse passado por muitas destilações até ficar depurado 

de quaisquer outros elementos que o atenuassem. Foi no fundo dos olhos de 

alguns humanos que vi o mal faiscar. Sua devota discípula, Nise (SILVEIRA, 

1999, p. 73-74, grifo nosso). 

 

 

Como afirma Bezerra (1995), curiosamente, é apenas em Cartas a Spinoza, livro 

composto por sete cartas escritas ao filósofo holandês do século XVII, que Nise fala de si, 

usando linguagem informal e tom de respeitosa intimidade.  É o momento de fazer confidências, 

expor dúvidas, argumentar, revelando vasto conhecimento da filosofia spinoziana. Livro caro a 

Nise, e de profunda beleza.  

 

Carta VI: Um grande mestre da psicologia, do século XX, Sigmund Freud, de 

influência comparável à de Descartes, fez a cabeça das últimas gerações. 

Paradoxalmente, ele, que abriu as portas da psique inconsciente, onde se 

configuram as imagens primordiais, os mitologemas, enfim, o imaginário, sob 

suas múltiplas formas, inclusive aquelas que nutrem as raízes das teorias 

científicas, mesmo as mais racionais, rebaixa os produtos da imaginação e 

dirige sua técnica no sentido de traduzi-los em linguagem verbal. É que ele 
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permaneceu fiel às concepções filosóficas do fim do século XIX, racionalistas 

inveteradamente. Daí decorre que, para os muitos seguidores de Freud, as 

imagens pintadas livremente nos hospitais psiquiátricos serviriam apenas de 

medium para as associações verbais, unicamente essas capazes de trazer o 

material que acreditam esteja disfarçado, oculto, nessas imagens até o nível 

consciente. Não constituíram em si mesmas e em sua ordenação peculiar uma 

linguagem independente. Deveriam sempre ser traduzidas em termos verbais. 

Sem dúvida o imaginário estará mais próximo do inconsciente que a ordem 

racional. Mas coisa diferente será negar-lhe valor próprio, não vendo outra 

maneira de entende-lo senão esfrangalhando as imagens até esvaziá-las de sua 

quente substância própria. Trabalhando em hospital psiquiátrico, sempre 

procurei abrir aos doentes, que frequentavam nossos ateliês de pintura e 

modelagem, oportunidade para a livre expressão de seus processos 

imaginativos. Esses indivíduos habitam um mundo de imagens tão vivas, que 

se lhes afiguram absolutamente reais, situação que você previu em II, XVII, 

escólio, já citado no início desta carta. [...] Felizmente, tive a sorte de 

encontrar um grande mestre: C.G.Jung. Embora nem sempre ele estivesse de 

acordo com suas posições, caro Spinoza, Jung era um homem que, como você, 

navegava na contracorrente de seu tempo. Assim, divergindo de seus 

contemporâneos, Jung atribui grande importância à imaginação, polarizando-

a como atividade psíquica legítima. Atividade caracterizada pelo poder de 

configurar imagens. Imagens interiores que apreendem conteúdos profundos 

da vida psíquica, inacessíveis ao pensamento racional. Jung frisa ainda que a 

atividade imaginativa não tem em si caráter patológico, segundo lhe é 

ordinário atribuído na área médica, pois se origina de dados objetivos 

inerentes aos básicos fundamentos da psique de todos os homens (SILVEIRA, 

1999, p.93-97). 

 

 

Carta VI: Muitas vezes me perguntaram se as imagens pintadas ou moldadas 

em nossos ateliês serviam como ponto de partida para insistirmos junto a seus 

autores, a fim de que as traduzissem em palavras. Nunca recorri a este 

método. Ao contrário, esforcei-me para estudar a linguagem do imaginário, 

seus arcaísmos, seus símbolos condensadores de intensos afetos, não raro 

contraditórios. Isso me parecia menos difícil que transpor tais formas de 

expressão para nosso falar cotidiano. [...] Mas a ciência entrincheirada na 

ordem racional não aceita esses caminhos. Médicos e psicólogos passavam 

diante das imagens livres, nascidas do imaginário de homens e mulheres 

hospitalizados, sem lançar-lhes um golpe de vista, sequer por curiosidade. [...] 

O ensino universitário, o clima geral de opinião de nossa época, 

impermeabilizara-os, coitados, para esse tipo de leitura. As vezes ficava 

triste, confesso a você. [...] Ainda ontem à noite, pensei muito em você, 

mergulhado na contemplação do Doutor Faustus, ou imóvel, diante do 

Filósofo com o livro aberto, olhos perdidos, muito além das letras impressas, 

tranquilo, sentado ao lado de uma escada que se alonga em movimento 

espiralado não se sabe para onde. Perdoe tanta ousadia. A sua menor discípula. 

Nise (SILVEIRA, 1999, p. 95, 96, 98, grifo nosso). 

 

 

 As Cartas a Spinoza contêm sua marca inconfundível, vazada num estilo de confronto 

e de utopia. O livro fundamental é a Ética, e Spinoza é seu guia. Cada capítulo dessa obra é 

uma conversa incisiva, amorosa, entretecida com os fios da memória, de Maceió, da Faculdade 
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de Medicina, da Sala 4, do Engenho de Dentro. É bem Nise por Nise. As Cartas são o espelho 

sutil de sua vida e de sua obra. Tem-se, assim, a base mais geral do seu trabalho na psiquiatria, 

o sentimento do mundo e os princípios gerais, As Cartas representam, portanto, uma das chaves 

emblemáticas para o entendimento de sua obra, e constituem o melhor testemunho de uma 

cultura ética, generosa, consubstanciada em Nise da Silveira, que assume a literatura enquanto 

visão do mundo estruturante, arquetípica, mas sobretudo como lugar da transgressão e da 

esperança. O espaço literário é o espaço do risco absoluto, da criação e do inconsciente.                                                    

(Prefácio - escrito por Marco Lucchesi- de Cartas a Spinoza, Silveira, 1999, p.11-15). 

 

 

                                                                     * * * 

 

 Para concluir o subcapítulo, dedicado aos mestres inspiradores, convida-se o grande 

mestre do humano, Machado de Assis, a quem cabe dedicar a frase de Ítalo Calvino (1993, 

p.11) “Um Clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer”. 

 Lima (2009) fez um estudo sobre Machado de Assis e a psiquiatria. No início do século 

XX, alguns psiquiatras brasileiros estavam interessados nas relações entre doença e criação 

artística e, para tentar responder a essa questão, puseram-se a estudar a obra de Machado de 

Assis através das lentes da psicopatologia.  

 Portanto, ressalta a autora, se por um lado se constata que escritores haviam tomado a 

loucura e a psiquiatria como tema; por outro, os psiquiatras tomaram escritores, artistas e obras 

correspondentes como objeto de sua investigação e direcionaram seu estudo para as relações da 

criação artística com a patologia.  

 Lima (2009) apresenta três estudos, dedicados ao escritor Machado de Assis e sua obra, 

produzidos nos anos 1920 e 1930 por médicos e psiquiatras. Estudos que revelam a visão da 

psiquiatria brasileira, no período correspondente, sobre as artes, os artistas e o processo de 

criação. O pensamento vigente, à época, interpretava fenômenos artísticos na ótica da 

psicopatologia, o que fica evidente ao constatar que esses estudos tomaram como objeto um 

escritor consagrado que havia adotado como tema em sua obra a psiquiatria e a loucura.  

 Segundo Lima (2009), no estudo Psicologia mórbida na obra de Machado de Assis, de 

1918, Luiz Ribeiro do Valle, utilizou sua metodologia de análise dos personagens como casos 

clínicos ampliando-a em direção à interpretação do caráter mórbido do escritor. Aos poucos, o 

psiquiatra deslocava sua análise para fazer referência à personalidade mental de Machado de 
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Assis, com a justificativa de que a vida de um grande escritor é o melhor comentário e a melhor 

explicação de sua obra. Destaca, então, o caráter mestiço do escritor, a consciência de uma 

inferioridade de raça, sua gagueira e seu estado mental patológico de epilético (p.646). 

  Lima (2009) esclarece que, embora consciente da debilidade do pensamento 

psiquiátrico para dar conta das questões das artes e da criação, Ribeiro do Valle, na sua análise, 

evidencia o caráter preconceituoso que pautava a abordagem psiquiátrica do sofrimento 

humano. Observa-se, em seu texto, o raciocínio psicopatológico sendo construído a partir de 

uma série de noções discriminatórias, em particular no que diz respeito às características raciais 

e de origem, expressão da força com que o pensamento eugênico atravessava a psiquiatria da 

época. Desse modo, a mestiçagem de Machado de Assis foi apontada como causa de sua suposta 

doença, como ocorreu na maior parte dos estudos psiquiátricos a ele dedicados, que, muitas 

vezes, a consideravam a própria doença.  

 Outro estudo abordado por Lima (2009, p.647) é de autoria de Américo Valerio, datado 

de 1930, intitulado Machado de Assis e a psicanálise. Nesse estudo, o autor infere que a 

capacidade e sensibilidade presentes em Machado de Assis para conhecer e descrever o 

funcionamento inconsciente e os estados patológicos dele decorrentes estariam fundamentadas 

em sua personalidade anormal, fincada em seu passado hereditário mórbido – marcado pela 

herança alcoólica e sifilítica e por ser descendente de negro, além de uma latente psicose 

epilética de que era portador. Segundo Valerio (1930, citado por Lima, 2009, p.647): 

 

 Machado de Assis dissecou os instintos humanos pelo egoísmo de encontrar 

nos outros as mesmas faltas, erros e taras de sua organização doentia. Nos 

indivíduos anormais - como no caso de Machado de Assis - há tendências 

científico-artístico-literárias, mas há, especialmente obsessões constantes, 

alucinações habituais, frequente cortejo de ideias delirantes, dissociações de 

consciência e de personalidade. 

 

 Nise da Silveira formou-se em medicina em uma época em que se utilizava a arte para 

validar diagnósticos em psiquiatria, como demonstrado nos estudos supracitados, no entanto, 

sua forma insurgente de pensar a levou a conceber a arte, a literatura e a riquíssima contribuição 

de Machado de Assis, como revelado por Horta (2009), ao ressaltar que, certo dia, ao ver alunos 

de psicologia manuseando e comentando livros clássicos sobre o tema, a professora Nise 

disparou:  

 

Rasguem os manuais de psiquiatria! Leiam Machado de Assis. Seria mais 

proveitoso trocar certos tratados de psiquiatria pelos livros deste que é o 

maior escritor brasileiro de todos os tempos, meu primeiro grande mestre 



105 

 

 

 

de psicologia. Suas obras analisam com mais profundidade a alma humana. 

Quem quiser aprender psicologia, para valer, deve ler Machado. Não houve 

melhor psicólogo, no mundo. Ele rivaliza com William Shakeaspeare, que 

também era escritor – ambos saíram-se grandes autores de psicologia. Vocês 

concordam? ...Em Hamlet, o personagem de Shakespeare parece estar 

desvairado, fora de si. Todos acham que está louco. Então, há uma resposta à 

altura: “desvario sim, mas tem seu método!”  Todo delírio tem um sentido, e 

cabe ao psiquiatra e ao psicólogo apurá-lo com visão, olfato e sensibilidade 

afiados para compreender que método é este. Não é à toa que Machado de 

Assis cita Hamlet em sua obra (p.98, grifo nosso). 

 

 

 Portanto, enfatiza Horta, além de recomendar a leitura do Bruxo do Cosme Velho, Nise 

também indicava obras de Dostoievski e Marcel Proust. Afirmava a professora: “Seria muito 

vantajoso que o estudante trocasse vários de seus manuais de psicologia por Em Busca do 

Tempo Perdido. Por favor, não me venham com jargões psiquiátricos!... Isso aqui é o Grupo de 

Estudos C.G.Jung. Um grupo de respeito!” (p.99). 

 

E sempre encontrei na literatura muita coisa que me ajudou na compreensão 

dos doentes. E Dostoievsky, valha-me Deus. Ao invés de ler um maçudo 

tratado de psiquiatria, de fundo cartesiano, releio Machado de Assis pela 

décima vez (Entrevista concedida ao professor Edson Passeti. Disponível no 

vídeo Encontro com Pessoas Notáveis). 

 

 

 Oliveira (2009) lembra que, pela obra de Machado de Assis, o hospício bem em seu 

nascedouro sofre uma crítica ainda hoje atual. O Alienista, publicado em 1882, quando o 

Hospício de Pedro II (Hospício Engenho de Dentro) apenas tinha 30 anos, mostra a importância 

da premonição que, apenas, uma obra de arte é capaz de exercer.  

 

O Dr. Simão Bacamarte, que pode ser a combinação caricata dos doutores 

Teixeira Brandão e Juliano Moreira – fundadores da psiquiatria nacional – 

monta um hospício na pequena cidade de Itaguaí. A Casa Verde de Itaguaí é 

o hospício da Corte, e o alienista, como um botânico, coloca em quarentena 

as vítimas de suposta loucura, cidadãos da pequena cidade, que bem poderiam 

representar camadas sociais na Corte. A passagem da monarquia à república 

não deixa de ser mencionada com antecedência impressionante de sete anos, 

e Machado antecipa que a Casa Verde sobrevive aos regimes políticos, já que 

se respalda na ciência, verdadeira devoção de Bacamarte. Todo mundo 

conhece o desenlace da novela, que depois de ter quase toda a cidade 

internada, fez Bacamarte libertar todos os loucos, para permanecer trancafiado 

no hospício, que agora protege sua lucidez contra um mundo habitado por 

loucos. Se o bruxo do Cosme Velho acerta em sua crítica à internação 

desenfreada, não estaria vendo muito ao longe também a luta antimanicomial? 

(OLIVEIRA, 2009, p.180). 
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Barros (2010), em seu livro Machado de Assis: a loucura e as leis, ressalta que, 

publicados inicialmente como folhetim na revista carioca A Estação, os capítulos de O Alienista 

começaram a aparecer em 1881, mesmo ano em que uma grande reforma educacional no Brasil 

criou, entre outras, a cadeira de clínica psiquiátrica. Barros enfatiza que quando o narrador da 

obra diz que “não havia na colônia, e ainda no reino, uma só autoridade em semelhante matéria, 

mal explorada, ou quase inexplorada”, descreve bem a escassez de conhecimento científico 

naquele momento. (p.64). 

 

Das obras do autor que versam sobre a loucura, essa é talvez a história que 

mais acidamente se refira à Psiquiatria. Tal verve não é casual, presta-se antes 

a denunciar, sem meias palavras, como o conhecimento científico pode ser 

cooptado pelo poder, risco ainda maior quando se trata da ciência do 

comportamento. “O alienista” trata, sob esse ponto de vista, da 

instrumentalização da Psiquiatria em favor do establishment político-

econômico, sendo os cientistas e médicos protagonistas (por vezes 

involuntários) em tal jogo de interesses (BARROS, 2010, p.64). 

 

 

Barros lembra que, no nome do protagonista, já vem impresso o poder que será exercido: 

Simão Bacamarte. Bacamarte é uma grande espingarda do final do século XVIII, bastante 

pesada por haver chumbo grosso como munição. Por ser muito pesada para ser mantida sobre 

os ombros, essa espingarda era apoiada nos muros dos fortes e fortalezas, daí seu nome 

completo “bacamarte de amurada” e dali era disparada em direção a quem investia contra a 

fortificação. É justamente assim o modo de agir do Dr. Bacamarte, que fica por trás dos muros 

do manicômio em que transforma a Casa Verde e dispara contra os cidadãos de Itaguaí a 

munição do seu saber. 

Outro elemento utilizado por Machado de Assis é o tema das internações involuntárias; 

na época em que O Alienista foi escrito, vigia, no país, o estatuto do Hospício Dom Pedro II, 

primeiro hospital psiquiátrico do Brasil, provável inspiração de Machado para a composição da 

Casa Verde. 

Na obra O Alienista, Machado carrega nas tintas, enfatiza Barros (2010), ao levar as 

considerações científicas do Dr. Bacamarte aos extremos, causando uma dissociação total entre 

a ciência e a vida prática. 

São as teorias, pretensamente científicas do alienista machadiano que lhe embasam as 

atitudes, indiferentes à opinião do vulgo. Esse fato fica claro quando os cidadãos, revoltados 

com as internações, procuram o médico ameaçando pôr abaixo a Casa Verde. Nesse instante, 

ele deixa a cadeira de espaldar em que estava sentado, fecha o livro e a passo firme e tranquilo 
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deposita-o na estante. Devido ao fato da introdução do volume ter desconsertado um pouco a 

linha dos dois tomos contíguos, Simão Bacamarte cuidou de corrigir esse defeito mínimo e 

interessante. Não existe trecho casual em Machado de Assis, e a descrição sintomática desse 

trecho na trama deixa evidente o desdém do médico com o povo, ao dedicar mais atenção e 

importância à sua biblioteca do que às ruas, o que é, explicitamente, revelado na sua fala aos 

revoltosos (BARROS, 2010). 

 
O alienista (...) sorriu e respondeu: - Meus senhores, a ciência é coisa séria, e 

merece ser tratada com seriedade. Não dou razão dos meus atos de alienista a 

ninguém, salvo aos mestres e a Deus. (...) Poderia convidar alguns de vós em 

comissão dos outros a vir ver comigo os loucos reclusos; mas não o faço, 

porque seria dar-vos razão do meu sistema, o que não farei a leigos nem 

rebeldes. (MACHADO DE ASSIS, citado por BARROS, 2010, p.67-68). 

 

 

Como ressalta Maria Tereza Faria no prefácio da obra O Alienista, sua obra não visa, 

apenas, à diversão ou à afirmação de valores morais, mas objetiva, antes de tudo, a investigação 

do espírito humano, universal, sem, contudo, afastar-se da realidade nacional. O texto 

machadiano antecipa procedimentos modernistas e descobertas psicanalíticas, evidenciando as 

mazelas humanas de forma ácida e irônica. 

Martha Ferreira, organizadora da obra Senhora das Imagens internas: escritos dispersos 

de Nise da Silveira, relata um trecho no qual Nise narra a sua admiração por Machado de Assis: 

Aprendi mais com literatura do que com os tratados de psiquiatria. Um conto 

de Machado de Assis, Missa do Galo, exprime com mais clareza e sutileza as 

coisas do que um psiquiatra. Aprende-se mais com Machado de Assis sobre a 

natureza humana do que em livros de psicologia (p.322). 

 

Em concordância com Nise, destaca-se outro conto que também contribuiu para decifrar 

a natureza humana, O Enfermeiro, publicado inicialmente na Gazeta de Notícias, em 1884, 

posteriormente incluído em Várias Histórias, de 1896, livro que compilou diversos contos que 

viriam a se tornar clássicos. Nesse conto, Machado se antecipa na descrição do que viria- quase 

um século depois-  a ser conhecido como Síndrome de Burnout. Sua primeira descrição é 

creditada ao psicólogo alemão Herbert J. Freudenberger, que fez sua carreira nos Estados 

Unidos e, em 1974, publicou o livro Burnout: the high cost of high achievement, com base em 

sua observação de voluntários trabalhando em uma clínica para dependentes químicos. É 

provável, ressalta Barros (2010), que tenha se inspirado no livro A burnt-out case, de Graham 

Greene (traduzido entre nós com o título de “um caso liquidado”), que conta a história de um 
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homem desiludido, consumido pela indiferença e que já não vê sentido na vida, encontrando 

redenção em uma viagem ao Congo Belga (BARROS, 2010, p.150). 

A psicóloga Christina Maslach, estudando profissionais da área da saúde, publicou o 

livro Burnout: the cost of caring, no qual mostrava que as demandas excessivas e as pressões 

transformavam tais trabalhadores, antes idealistas, em pessoas desiludidas, cínicas e com 

sentimentos de desprezo por aqueles que, antes, eram objeto de seus cuidados. A categoria dos 

enfermeiros é particularmente afetada, já que eles trabalham em uma atividade que é o protótipo 

da causa do burnout: lidam, diariamente, com pessoas carentes de cuidados intensos e se 

desgastam nessa relação ininterrupta. Quando existe a presença de agressividade por parte dos 

doentes, o quadro pode ser ainda mais intenso. Os sintomas estão, principalmente, em três 

campos: exaustão, sentida como um verdadeiro esgotamento emocional e físico; 

despersonalização, que se reflete no desenvolvimento do progressivo distanciamento, na 

insensibilidade e no endurecimento afetivo; e falta de envolvimento no trabalho, com 

distanciamento progressivo do trabalho, falta de profissionalismo, inadequação no trato com 

pacientes. O quadro eleva também o risco de abuso de substâncias e comportamentos agressivos 

(BARROS, 2010, p.150). 

No conto machadiano, o enfermeiro Procópio, além de ser cuidador e lidar com um 

paciente hostil, ainda vivia isolado, nessas circunstâncias seria praticamente impossível manter-

se são.  

Outro conto, A Causa Secreta, tipicamente machadiano, foi publicado, originalmente, 

em 1885, na Gazeta de Notícias, e onze anos depois, incluído no livro Várias Histórias. Mesmo 

depois de um século de sua publicação, A Causa Secreta consegue envolver o leitor no terror 

que assola os personagens, o sadismo presente em Fortunato envolve o leitor em uma sequência 

de acontecimentos que encontra o seu auge no trecho do conto descrito a seguir:  

 

E com um sorriso único, reflexo de alma satisfeita, alguma coisa que traduzia 

a delícia íntima das sensações supremas, Fortunato cortou a terceira pata ao 

rato, e fez pela terceira vez o mesmo movimento até a chama. 
O miserável estorcia-se, guinchando, ensanguentado, chamuscado, e não 

acabava de morrer. Garcia desviou os olhos, depois voltou-os novamente, e 

estendeu a mão para impedir que o suplício continuasse, mas não chegou a 

fazê-lo, porque o diabo do homem impunha medo, com toda aquela serenidade 

radiosa da fisionomia. Faltava cortar a última pata; Fortunato cortou-a muito 

devagar, acompanhando a tesoura com os olhos; a pata caiu, e ele ficou 

olhando para o rato meio cadáver. Ao descê-lo pela quarta vez, até a chama, 

deu ainda mais rapidez ao gesto, para salvar, se pudesse, alguns farrapos de 

vida. 
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Garcia, defronte, conseguia dominar a repugnância do espetáculo para fixar a 

cara do homem. Nem raiva, nem ódio; tão-somente um vasto prazer, quieto e 

profundo, como daria a outro a audição de uma bela sonata ou a vista de uma 

estátua divina, alguma coisa parecida com a pura sensação estética.  
Ao levantar-se deu com o médico e teve um sobressalto. Então, mostrou-se 

enraivecido contra o animal, que lhe comera o papel; mas a cólera 

evidentemente era fingida. 
 

“Castiga sem raiva”, pensou o médico, “pela necessidade de achar 

uma sensação de prazer, que só a dor alheia lhe pode dar: é o segredo deste 

homem”. (Barros, 2010, p.162, 163) 

 

 

 Importante destacar que esse conto machadiano ilustrou um estudo realizado por Nise e 

pelo grupo C. G. Jung. Preocupada com a crueldade que domina a prática da “farra do boi” no 

litoral de Santa Catarina, ela propôs ao grupo estudar a evolução do sacrifício animal desde a 

antiguidade até os nossos dias, concluindo que, nessa prática, reside um sintoma grave de 

retrocesso no nível de consciência da sociedade. Não se trata de folclore ou brincadeira, é tortura 

pelo prazer de torturar. A violência praticada contra o animal, não difere da que é dirigida ao 

homem, move-se, indistintamente, de um para outro, como mostrou Machado de Assis 

(BEZERRA, 1995, p.174). 

Barros (2010) ressalta que o sadismo começou a ser discutido na medicina com o 

psiquiatra austríaco Richard Freiherr Von Krafft-Ebing, no final do século XIX. Richard 

introduziu o termo no seu tratado sobre a sexualidade patológica, Psychopathia Sexualis, 

inspirando-se nas obras de Donatien Alphonse François de Sade, o Marquês de Sade, em cujas 

novelas havia explícita associação de violência e sexo. Nesse contexto, todo comportamento 

sexual não direcionado à reprodução era considerado pervertido, o Psychopathia Sexualis foi 

escrito com propósitos forenses, para se tornar uma referência tanto para médicos como para 

juízes.  

 Barros (2010) indica que Richard teve como inspiração o trabalho do médico 

conterrâneo Bénédict Augustin Morel, que publicou, em 1857, o Traité des Dégénérescences 

physiques, intellectuelles et Morales de l’espèce humaine et des causes qui produisent ces 

variétés maladives (Tratado das degenerescências físicas, intelectuais e morais da espécie 

humana e das causas que produzem as variedades mórbidas). Influenciado pela obra de Charles 

Darwin, Morel propõe que as doenças mentais são fruto da degeneração biológica da espécie, 

propondo à Psiquiatria bases essencialmente orgânicas (p.165). 

 Por analogia ao sadismo sexual, destaca Barros (2010), foi definida a personalidade 

sádica, como aquela que também tem prazer no sofrimento alheio, sem necessariamente ter o 
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envolvimento da sexualidade. Essa categoria diagnóstica não está presente na Classificação 

Internacional das Doenças, mas fazia parte do Manual Estatístico e Diagnóstico da Associação 

Americana de Psiquiatria até a sua terceira edição, tendo sido excluída a partir da quarta edição, 

portanto, do ponto de vista formal, não é mais considerada um transtorno específico. De todo 

modo, assegura Barros (2010), os antigos critérios para o seu diagnóstico descreviam, com 

fidelidade, o comportamento de Fortunato, como: “humilhação de pessoas, prazer com o 

sofrimento alheio, inclusive o de animais, intimidação para alcançar objetivos e fascínio por 

violência, lesões e tortura, não surpreendendo que a maioria dos serial killers apresente tais 

características” (p.166). 

 A psiquiatria, confrontada com a dura conclusão de que a maldada existe de forma 

independente da loucura, não pode se arrogar a dizer qual a origem do mal. Uma infinidade de 

fatores, além dos psicológicos, influi na gênese dos crimes, como sociais, culturais, 

econômicos, religiosos. Assim como a junta de psiquiatras concluiu sobre os carrascos nazistas 

e Hannah Arendt disse de Eichman, as pessoas podem ser extremamente más e, ainda assim, 

ser “assustadoramente normais” (BARROS, 2010, p.167). 

 Portanto, por sua profunda sagacidade na arte da arqueologia da psique humana, 

Machado de Assis ocupou cadeira cativa como guia do pensamento de Nise. Através da sua 

vasta obra, é possível mergulhar nos elementos da enigmática constituição mental do humano. 

A ciência literária do humano foi a sua grande contribuição para a história. O seu mergulho é 

motivo de grande perplexidade para alguns estudiosos, como revelado em alguns estudos 

supracitados. O bruxo do Cosme Velho decifrou a alma humana no nascedouro da ciência 

psiquiátrica, decifrou também de modo propositivo o rumo que essa ciência tomaria.   

 Carlos Drummond de Andrade apreendeu as nuanças da linguagem machadiana, 

penetrou na substância mais característica de sua obra. A um bruxo com amor traz a dança de 

personagens e citações que compõem o universo literário da obra machadiana. É uma visita na 

qual Drummond, ao adentrar em uma certa casa da Rua Cosme Velho, traz à tona, obras e 

personagens machadianos, através de um jogo alquímico de palavras (ZANCHET, 2008) 

 Trata-se, portanto, de um canto de celebração a Machado de Assis, no qual Drummond 

apropria-se das palavras de Machado, assimila-as e devolve em nova forma, de tal modo que o 

leitor do poema, caso reconheça as palavras de Machado, escuta a voz de Drummond. O poeta 

tece o texto abrigando fragmentos de romances, contos e crônicas de Machado de Assis, de tal 

modo que forma um tecido estrutural e coeso, cujos fios que tecem o tecido poético, à primeira 
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vista, parecem imperceptíveis (MOREIRA DE SÁ, 2005). Afinal, como afirmado por 

Drummond: “Outros leram da vida um capítulo, tu leste o livro inteiro”. 

Euclides da Cunha registrou os momentos finais de despedida do grande mestre no 

escrito A Última Visita, publicado no Jornal do Commercio em 30 de setembro de 1908. Um 

episódio narrado mostra o alcance de uma atitude jovial e singular, de gratidão e admiração, 

para o mestre. Na noite em que faleceu Machado de Assis, a certa hora, quando faltavam poucos 

minutos para que se cerrassem 40  anos de literatura gloriosa... 

 

Neste   momento, precisamente   ao  anunciarse  esse  juízo  desalentado,  

ouviramse umas tímidas pancadas na porta principal da entrada. 

 

Abriramna. Apareceu um desconhecido: um adolescente, de 16 ou 18 anos, 

no máximo. Perguntaramlhe o nome. Declarou ser desnecessário dizêlo: 

ninguém ali o conhecia; não conhecia por sua vez ninguém; não conhecia o 

próprio dono da  casa, a não ser pela leitura de seus Livros, que o encantavam. 

Por isso, ao ler nos jornais da tarde que o escritor se achava em estado 

gravíssimo, tivera o pensamento   de   visitálo.  Relutara   contra essa   ideia,  

não   tendo   quem   o  apresentasse: mas não lograva vencêla. Que o 

desculpassem, portanto. Se lhe não era dado ver o enfermo, dessemlhe ao 

menos notícias certas de seu estado. 

 

E o anônimo juvenil – vindo da noite – foi conduzido ao quarto do doente.  

Chegou. Não disse uma palavra. Ajoelhouse. Tomou a mão do mestre, 

beijoua  num belo gesto de carinho filial. Aconchegouo depois por algum 

tempo ao peito.  Levantouse e, sem dizer palavra, saiu. 

 

À porta, José Veríssimo perguntoulhe o nome. Disselho. 

 

Mas deve ficar anônimo. Qualquer que seja o destino desta criança, ela  nunca 

mais subirá tanto na vida.*22 Naquele momento o seu coração bateu sozinho  

pela alma de uma nacionalidade. Naquele meio segundo – no meio segundo 

em que ele estreitou o peito moribundo de Machado de Assis, aquele menino 

foi o  maior homem de sua terra. 

 

Ele saiu – e houve na sala, há pouco invadida de desalentos, uma 

transfiguração. 23 

 

 

                                                 
22 
Lúcia MiguelPereira, na obra Machado de Assis, de 1936, identificou o jovem visitante como sendo Astrojildo 

Pereira (18901965), autor que posteriormente dedicaria uma série de estudos críticos à obra de Machado de Assi

s. Em que pese a qualidade desses estudos reconhecida pela crítica machadiana, Astrojildo tornarseia mais con

hecido por sua militância política, como  militante comunista e membrofundador do PCB. 

 
23 FONTE: http://machado.mec.gov.br/o-autor-e-a-obra-menu-principal-171/162-machado-por-seus-

contemporaneos 
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E assim, após um breve mergulho - guiado por Nise- nas obras e contribuições dos seus 

guias do pensamento, passa-se ao próximo capítulo, com a certeza da grandiosidade dos mestres 

inspiradores na construção da sua obra, resistência e inovação. Ela os escolheu porque, em 

parte, já era, em parte precisava descobrir inspiração para o que ainda viria a ser. Os guias do 

pensamento tornam-se amigos próximos, com os quais se criam laços de profundo afeto e 

gratidão. São esses laços que levaram um jovem idealista a adentrar na casa do mestre 

moribundo e estreitá-lo nos braços, alinhando os corações, para um último abraço de adeus.  
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3 CONQUISTAS DE UMA HISTÓRIA DE RESISTÊNCIA 

 

Não pensamos em termos de doenças, mas em função de indivíduos que 

tropeçam no caminho de volta à realidade cotidiana (SILVEIRA, 2008, 

p. 214). 

 

        O presente capítulo tem por objetivo trazer as conquistas que materializaram a luta de 

resistência travada por Nise ao longo da sua trajetória na psiquiatria. A Casa das Palmeiras e o 

Museu de Imagens do Inconsciente são concretizações que incorporaram os princípios 

ideológicos, éticos e filosóficos, defendidos por ela.  

 

3.1 O ESPAÇO DO ACONCHEGO: A CASA DAS PALMEIRAS 

 
Visamos coordenar olho e mão, pensamento e sentimento, corpo 

e psique, primeiro passo para a realização do todo específico que 

deverá vir a ser a personalidade de cada indivíduo. Folheto da 

Casa das Palmeiras. 

 

Nossa alma é uma morada. Gaston Bachelard 24 

 

Segundo Mello (2009), o que motivou Nise para criar a Casa das Palmeiras foi o fato 

do grande número de reinternações dos doentes após a alta. De vinte e duas a vinte e três 

entradas no pronto-socorro do Engenho de Dentro, dezessete mais ou menos eram 

reinternações. Ela percebeu a existência de um despreparo total do doente para regressar à vida, 

após a saída do hospital, por isso idealizou um setor de egressos cujo objetivo seria preparar o 

indivíduo para a vida fora do ambiente hospitalar. 

 

O doente que sai do hospital com seus sintomas clínicos superados, não está 

de modo nenhum em condições de enfrentar a vida tal como ela se apresenta. 

Ele precisa de uma ponte entre o hospital e a vida social. A Casa das Palmeiras 

é, precisamente, uma experiência de ponte. É um pequeno núcleo, mas 

contamos com resultados muito animadores (SILVEIRA, 2008, p.81, grifo 

nosso).25 

 

 

 Por se tratar de uma ideia extravagante para a época, Nise precisou encontrar quem 

acreditasse na proposta. Por viver situação parecida, Maria Estela, médica e colega que havia 

trabalhado com ela no Engenho de Dentro, aceitou a parceria. Maria Estela conhecia uma 

senhora chamada Alzira Lafayette, à época, diretora do Colégio Lafayette na Tijuca, que cedeu 

                                                 
24 Bachelard, 1978, p.197, citado na Revista Cronos, Natal-RN, 2003. 
25 Originalmente publicado em 1967. 
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um andar de um prédio velho do colégio. Dessa forma, teve início a proposta ousada para a 

época, que funcionaria em regime de externato, portas abertas, na qual os pacientes entrariam 

às 13 horas e sairiam às 18 horas, tendo, como proposta norteadora, a terapia em liberdade.  

 

Ela disse que ficou muito impressionada com o número de reinternações que 

existiam àquela época, de 70 a 80% dos pacientes que conseguiam sair do 

hospital, eles acabavam por retornar. Quando a Dra. Nise abre a Casa das 

Palmeiras, alguém falou para ela: você é louca, você vai fazer uma clínica 

dessas, sem janela, sem grade, vai ter acidente, alguém vai morrer. E a Nise 

respondeu: “é, bom, acidentes acontecem, paciência, mas a liberdade tem um 

preço”. E a Casa das Palmeiras pagou para ver e nunca ninguém morreu até 

hoje (Eurípedes Junior, Museólogo do Museu Nacional de Belas Artes, grifo 

nosso). 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A equipe de parceiras composta por Maria Stela Braga, psiquiatra; Belah Paes Leme, 

artista plástica; Ligia Loureiro, assistente social e Nise da Silveira, psiquiatra, passou a se reunir 

no ateliê de Belah e foi ela que propôs o título, inspirando-se nas belas palmeiras que ocupavam 

o jardim do casarão da Rua Haddock Lobo. Assim, esclarece Nise, evitávamos dar à renovadora 

                                                 
26 Vídeo: “Brasileiros: Nise da Silveira”. Publicado em Nota do Tempo. Disponível em:  

https://www.facebook.com/NotaDoTempo. 

Fonte: Mello, 2014. 



115 

 

 

 

instituição um nome que de alguma maneira aludisse às doenças mentais (SILVEIRA, 2008, 

p.212).27 

Portanto, com a presença de alguns psiquiatras e de numerosos amigos, foi inaugurada 

a Casa das Palmeiras no dia 23 de dezembro de 1956, permanecendo no prédio do antigo 

Colégio La-Fayette até 1968, transferindo-se, em seguida, para a casa situada na rua D. Delfina, 

n. 39, Tijuca e, finalmente, para a casa situada na rua Sorocaba, n.800, Botafogo, onde, desde 

setembro de 1981, está instalada a Casa das Palmeiras (SILVEIRA, 2008, p.212). 

 Na proposta da Casa das Palmeiras, existia a preocupação de não rotular as pessoas, 

entretanto as velhas categorias tinham enorme dificuldade de se implantar fora do ambiente 

hospitalar. Segundo Mello (2009), quando idealizou a Casa das Palmeiras, Nise pensava em 

uma experiência que permitisse o estudo das melhores condições para evitar a reinternação, 

mas os hospitais não queriam saber dessa questão, tinham medo de toda proposta nova e 

acharam a proposta absurda.  

 

Rótulos diagnósticos são, para nós, de significação menor, e não costumamos 

fazer esforços para estabelece-los de acordo com classificações clássicas. Não 

pensamos em termos de doenças, mas em função de indivíduos que tropeçam 

no caminho de volta à realidade cotidiana (SILVEIRA, 2008, p. 214).28 

 

 

 Questionada sobre a existência de uma técnica específica que guiasse o seu trabalho e 

motivasse os clientes, respondeu que não tinha técnica. A sua técnica é a ausência de técnica, 

pois, na sua concepção, nunca propor coisas antigas, é propor tudo novo, é tratar os clientes de 

uma maneira absolutamente igual, sem medo.   

 

A gente pode dizer o seguinte: se Pinel tirou as correntes dos loucos, lá em 

Bicêtre, na França, em 1793, a Dra. Nise, com a criação da Casa das Palmeiras, 

ela pôde mostrar que os doentes podiam ser tratados em liberdade, através 

desse método (Agilberto Calaça, médico psiquiatra).29 

 

 

 Mello (2009, p.61) traz, em sua obra, alguns relatos de clientes da Casa das Palmeiras: 

 

                                                 
27 Originalmente publicado em 1986. 
28 Ibid. 
29 Vídeo: “Brasileiros: Nise da Silveira”. Publicado em Nota do Tempo. Disponível em:  

https://www.facebook.com/NotaDoTempo. 
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A Casa das Palmeiras é onde a gente aprende a gostar das coisas 

simples da vida, um amigo, um abraço. Aqui só tem gente 

simples [...]. 

 

A Casa das Palmeiras é uma obra de fé. [...] É muito fácil 

acreditar no homem quando ele está em pleno gozo de sua saúde, 

quando ele encontrou felicidade; quando é realizado, enfim 

quando é um homem cuca legal, quando ele está numa situação 

meio difícil que a gente não une uma coisa a outra, então a pessoa 

acredita em nós assim mesmo. E na nossa situação isso é muito 

importante. 

 

HINO DA CASA DAS PALMEIRAS... 

O trabalho é a ciência / O trabalho é a paciência / Na nossa casa nós vivemos a cantar / De um 

sorriso nasce outro para alegrar com pintura e cor e dores de amor/ Modelando as mãos no barro / 

Arrumando flores no jarro/ Abrindo portas pra nós. (Criação coletiva na aula de música, cada verso 

de um cliente) (MELLO, 2009, p.59). 

 

 

 A Casa das Palmeiras é um pequeno território livre, onde não há pressões geradoras de 

angústias, nem exigências superiores às possibilidades de resposta de seus frequentadores. Nise 

nunca procurou a coleira de convênios. Fez a opção pela pobreza e a liberdade.  

 

A Casa das Palmeiras é uma instituição beneficente, sem fins lucrativos, e 

funciona como experiência pioneira na América Latina. Vive de clientes que 

pagam de acordo com as suas possibilidades, de mensalidades dos sócios e de 

renda de festas. Como outras sociedades de seu tipo, tem permanentes 

dificuldades financeiras (SILVEIRA, 2008, p.82). 

 

 

As relações interpessoais são configuradas de maneira espontânea. Nessa casa, tentar 

distinguir médicos, psicólogos, monitores, estagiários e clientes, torna-se tarefa ingrata. A 

autoridade da equipe técnica é estabelecida de maneira natural, através de uma atitude serena 

de compreensão em face da problemática do cliente, pelo desejo de ajudá-lo e por um profundo 

respeito à pessoa de cada indivíduo (SILVEIRA, 2008, p, 216).30 

 Nise esclarece que, na Casa das Palmeiras, portas e janelas estão sempre abertas, os 

médicos não usam jaleco branco, não há enfermeiras e os demais membros da equipe não 

portam uniformes ou crachás. Todos participam, ao lado dos clientes, das atividades 

ocupacionais, apenas orientando-os quando necessário. Todos, nessa casa, fazem o lanche em 

conjunto, que é servido no meio da tarde, sem discriminação de lugares especiais (SILVEIRA, 

2008, p.216). 

                                                 
30 Originalmente publicado em 1986. 
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CASA DAS PALMEIRAS (Cassiano Nunes): 

À Dra Nise da Silveira, naturalmente. 

Também, um dia, um tempo, conheci a demência, 

para não ser ou não me sentir superior aos outros. 

Na masmorra da angústia fui lançado, de repente, 

para reconhecer a herança da nossa miséria, 

os vínculos fraternos. 

O que me falta ainda para ser humilde? 

Nessas horas, nesses anos de tortura, 

Despossuído de mim, 

-Só!- 

Eu temia 

A ausência de um teto, 

Da proteção de paredes, 

De um espaço de paz... 

Não sabia que existias, 

Casa das Palmeiras, 

Na Pátria dos Sabiás. 

Se a doença voltar, 

Se a loucura voltar, 

Não me feches tuas portas, 

Ó casa materna, 

Alice e Nise na entrada da segunda sede da 

Casa das Palmeiras, na Rua Dona Delfina, 

Tijuca. Fonte: Mello, 2014. 
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Útero alcatifado de minha mãe. 

Acolhe-me caridosamente, 

Deixa-me viver os últimos dias 

Na companhia dos meus irmãos mais simples. 

Os renegados 

Os bem-aventurados. 

Que eu fique com eles 

Em convívio amoroso, 

Até que chegue o sono 

Em que a poesia acaba. 

(Mello, 2014, p.180) 

 

 Os medicamentos psicotrópicos são raramente utilizados, apenas quando necessário em 

doses reduzidas e individualizadas. Vale ressaltar que essas normas inusuais não contribuíram 

para a desordem; ao contrário, criaram um favorável ambiente terapêutico para seus usuários 

que já sofreram humilhantes discriminações em instituições psiquiátricas e no âmbito de suas 

famílias (SILVEIRA, 2008, p.217). 

 A proposta de funcionamento em regime de externato é permitir que o cliente não se 

desligue do meio social e familiar, é permitir que ele utilize os laços de convivência amiga e os 

enriquecimentos adquiridos nas atividades desenvolvidas na casa, para aprender a lidar com os 

inevitáveis problemas que encontra na vida diária em sociedade.  

 

Certamente a terapêutica ocupacional não é aceita até hoje como um legítimo 

método terapêutico. Pois qual seria seu lugar no meio do arsenal constituído 

pelos choques elétricos que determinam convulsões; pela psicocirurgia; e 

agora, principalmente, pelos psicotrópicos administrados em doses brutais até 

coagirem o indivíduo numa camisa-de-força química? Um método que utiliza, 

como agentes terapêuticos, pintura, modelagem, música, trabalhos artesanais, 

logicamente seria julgado ingênuo e quase inócuo. Valeria, quando muito, 

para distrair os clientes ou, em certas instituições psiquiátricas, torná-los 

produtivos em relação a sua economia (SILVEIRA, 2008, p.217-218).  

 

 

A expressão terapêutica ocupacional, embora tenha se generalizado, é pesada como um 

paralelepípedo, preferimos, enfatizava, a expressão emoção de lidar, sugerida por um dos 

clientes da Casa, que sugere a emoção provocada pela manipulação dos materiais de trabalho, 

uma das condições essenciais para a eficácia do tratamento.  
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Segundo Nise, todas as atividades são expressivas desde que se saiba observar como são 

executadas, como o detalhe na forma de empunhar um serrote ou mesmo o bater de um martelo. 

No geral, chamam-se atividades expressivas aquelas que melhor permitem a espontânea 

expressão das emoções, que possibilitam uma amplitude de oportunidades para os afetos 

adquirirem forma e se manifestarem, seja pela linguagem dos movimentos, sons, formas, cores, 

etc. Dessa forma, é possível acessar o mundo íntimo dos psicóticos através de atividades 

expressivas individuais (por exemplo na pintura, xilogravura, modelagem, arranjo floral) por 

permitirem a expressão de vivências fora do alcance das elaborações da razão e pensamento, 

não verbalizáveis. É preciso ler sem impertinência, apreendendo o que transparece na face, 

mãos, gestos do cliente (SILVEIRA, 2008, p.220). 

 Entretanto, esclarece, essas afirmações não significam que deixem de ser praticadas na 

Casa das Palmeiras atividades de caráter mais pragmático, tais como tecelagem, marcenaria, ou 

mesmo atividades de grupo, do tipo jogos recreativos, festas, passeios, conjuntos musicais, 

grupo cultural, respeitadas sempre, em todas essas atividades, as condições de cada cliente para 

maior ou menor relacionamento interpessoal (2008, p,221). 

 

Um dos temas teóricos preferidos por nós é o da natureza dos materiais usados 

nas atividades e as variações de adaptação e de preferência dos clientes pela 

manipulação desses materiais. É curioso que haja sido um filósofo, Gaston 

Bachelard, quem abriu caminho para a pesquisa da importância psicológica 

Nise participando da atividade de jardinagem. 

Fonte: Mello, 2014. 
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dos materiais de trabalho. Ele investigou a atração preferente da imaginação 

criadora, em escritores e poetas, pelos elementos da natureza aos quais aqueles 

se acham originariamente filiados: ou seja, que a imaginação procura uma 

substância de preferência para revestir-se – fogo, água, ar ou terra. Assim, 

revelam “segredos íntimos” (La terre et les rêvéries de la volonté). Bachelard, 

baseado nessas ideias, criou um novo tipo de crítica literária de grande 

repercussão, sobretudo na França. Mas transbordou da área da filosofia e da 

literatura para demostrar a significação dos elementos da natureza na vida, no 

trabalho do homem normal e mesmo seu valor curativo para os distúrbios 

emocionais. “A saúde de nosso espírito está em nossas mãos”, escreve 

Bachelard (La terre et les rêvéries du repos): isto é, na manipulação dos 

elementos da natureza que convém a nossa condição psicológica (SILVEIRA, 

2008, p.222). 

 

 

 

 

 Segundo Nise, coube ao psiquiatra 

Paul Sivadon, o mérito de trazer para o 

campo da psiquiatria as ideias de 

Bachelard e de aplicá-las à terapêutica 

ocupacional. Esclarece que Paul Sivadon, 

estudando as condições de adaptação do 

doente às diferentes atividades, foi levado 

a estabelecer nelas uma hierarquia dos 

materiais utilizados, baseadas 

principalmente na sua maleabilidade ou 

resistência e na sua mutabilidade, ou seja, 

nas suas possibilidades maiores ou 

menores de transformação. Observou que 

os materiais são tão melhor aceitos quanto mais próximo 

estejam da natureza: plantas, animais; quanto mais dóceis: barro, fibras, madeira tenra; mais 

fecundos – de pequenas coisas sem valor construírem outras agradáveis à visão e mesmo úteis; 

mais mágicos – materiais que se transforma facilmente tais como as tintas que saltam de tubos 

levemente apertados e que, misturadas a outras, produzem cores diferentes: o barro, o gesso, 

maleáveis quando úmidos, mas que, depois, endurecem fixando formas (SILVEIRA, 2008, 

p.223). 

 A psicologia junguiana, elucida Nise, tem muito a contribuir no aprofundamento teórico 

para a terapêutica ocupacional. Ainda que Jung não tenha esboçado teoria sobre esse método 

Fonte: Mello, 2014. 
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terapêutico, sua psicologia encontra-se impregnada de atividade, e suas ideias serviram de 

grande fonte de inspiração.  

 

Escutando o doente, estudando suas pinturas e outras produções, o observador 

verificará que a matéria-prima de seus delírios é constituída de ideias e 

imaginações arquetípicas, soltas ou agrupadas em fragmentos de temas 

míticos. Se o observador sofre da deformação profissional característica do 

médico, inclinar-se-á a ver nas criações da imaginação coisas inconsistentes 

ou patológicas e rotulará apressadamente essas ideias, imaginações e ações 

como material produzido pela doença. Mas, se tomar posição fora de dogmas 

preestabelecidos, irá defrontar processos psíquicos surpreendentes. Irá 

vislumbrar a estrutura mesma da psique, nos seus fundamentos e no seu 

dinamismo (SILVEIRA, 2008, p.224). 

 

 

 A terapêutica ocupacional, relata Nise, muito lucrará se aplicar os estudos de Jung e 

estendê-los no seu campo de trabalho.  Prossegue esclarecendo que, além da resolução de 

conflitos intrapsíquicos e problemas interpessoais, a psicoterapia junguiana tem por meta 

também o desenvolvimento de “sementes criativas”, inerentes ao indivíduo e que favorecem o 

seu crescimento pessoal. Complementa que é justamente em atividades feitas com as mãos que, 

muitas vezes, se revela a vitalidade dessas “sementes criativas”, como constatado na Casa das 

Palmeiras. Afinal, como afirmou Jung: “Se houver alto grau de crispação do consciente, muitas 

vezes só as mãos são capazes de fantasia” (SILVEIRA, 2008, p.225). 

 Ao delegar pouco valor à ação orientada com objetivo terapêutico, a psicoterapia 

despreza um belo caminho de pesquisa. Desabafa que, em 1986, mesmo com todas as 

dificuldades nas finanças e de “uma agressão traiçoeira de gente da própria Casa, demos a volta 

por cima e, em compensação, recebemos espontâneos e generosos apoios de amigos”. A Casa 

das Palmeiras cumpriu seu principal objetivo, que era reduzir o número de reinternações de 

seus clientes e serviu, principalmente, para iluminar o problema da necessidade de instituições 

em regime de externato, que sirvam de ponte entre o hospital psiquiátrico e o meio social.  

(SILVEIRA, 2008, p.226).31 

Voltando a Bachelard, ele possibilita compreender a relação íntima que ocorre entre os 

clientes e a Casa das Palmeiras. A casa funciona, dentro das produções da imaginação material, 

como um abrigo, como um princípio de integração dos pensamentos, das lembranças e dos 

sonhos, ou seja, como um valor de integração psíquica. Para Bachelard, em qualquer casa onde 

                                                 
31 Nise desabafa que a experiência piloto, à sua época, não despertou o interesse no meio psiquiátrico. A Casa, 

enfatiza, prossegue sua caminhada completando 30 anos de existência à época da publicação, ano de 1986. 

(Silveira, 2008, p. 226). 
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se more, a tendência é imaginá-la sempre mais do que ela é, pois com essa imagem arquetípica, 

se está, justamente, no ponto de união entre imaginação e memória, a casa vivida não é uma 

caixa inerte, e o espaço habitado transcende o espaço geométrico (MELO, 2001). 

 Falando particularmente do espaço da casa que se refere à cozinha, este é tido como 

local de devaneio da transformação, espaço alquímico por excelência, onde se preparam desde 

porções mágicas até o pão nosso de cada dia.  

 Melo (2001) traz, em sua obra, um exemplo de devaneio de um cliente da Casa das 

Palmeiras. Habituado a lidar com devaneios cósmicos, principalmente os que fazem referência 

à luz solar e aos ciclos vegetais, esse cliente não se intimidou com a possibilidade de se colocar 

na espera da fartura onírica, ao pegar o sonho preparado por Maria Senhoria, a cozinheira da 

Casa, e plantá-lo junto às suas flores preferidas. Portanto, a massa do doce que recebe o nome 

de sonho é a que mais leva a sonhar, pois, além da matéria, possui sonoridade onírica. 

A Casa das Palmeiras, casa materna, útero alcatifado, é o espaço do aconchego, é o 

espaço onde o voo onírico encontra repouso, onde os sonhos são plantados com as flores para 

colher fartura onírica. Veio como proposta inaugural, insurgente, e revelou como deveria ser. 

A Casa concretizou o paradigma inaugural da ciência do afeto idealizada por Nise. O “não” 

pronunciado na hora do espanto perante o horror das modalidades “terapêuticas” da ciência 

médica psiquiátrica, encontrou seu alento no espaço da Casa que traz, em seu nome, o repouso 

para o canto livre do sabiá.  
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1 de Dezembro de 1996, Rio, página 43. http://acervo.oglobo.globo.com/ 
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5 de Outubro de 1995, Matutina, Segundo Caderno, página 3. http://acervo.oglobo.globo.com/ 

 



125 

 

 

 

3.2 NAS ASAS DA IMAGINAÇÃO POÉTICA: O MUSEU DE IMAGENS DO 

INCONSCIENTE 

 

O que melhora no atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com 

outra. O que cura é a alegria, o que cura é a falta de preconceito. (Nise)  

 

No Museu, em cima de sua mesa, tinha um quadrinho com uma 

sentença:  

 

 

 

 

A criação do Museu de Imagens do Inconsciente foi uma consequência natural do 

trabalho realizado na Seção de Terapêutica Ocupacional do Centro Psiquiátrico Nacional Pedro 

II (CNP), no Engenho de Dentro. Como ressalta Gullar (1996), em 1946, o diretor do Centro 

Psiquiátrico convidou Nise para organizar o setor do hospital, dando-lhe plena liberdade. Antes 

dela, a ocupação dos doentes era, apenas, com serviços de limpeza, de mera utilidade para o 

hospital. Dessa forma, foram criados os ateliês de pintura e modelagem, entre outros, e, neles, 

se organizaria o futuro museu.  

 

“Todos os problemas resolvidos hoje não estão resolvidos amanhã. 
Recomeçar tudo a cada dia”. 
(Citado por Ferreira, 2008). 
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 Nise esclarece que explorar a mão de obra dos doentes mentais em atividades que 

somente trariam benefícios à economia hospitalar e seus funcionários, sem despertar neles 

qualquer interesse, parecia uma coisa odiosa. A terapêutica ocupacional que ela planejava tinha 

outros objetivos, pois, além de representar um método terapêutico, era um fascinante 

instrumento de estudo e pesquisa. Essas atividades constituíam formas de expressão, outro 

idioma que ajudava a revelar o enigma da esquizofrenia, tão difícil de acessar por meio da 

linguagem verbal.  

 

A partir de 1946 fomos sucessivamente abrindo setores de atividades, com o 

excepcional apoio do então diretor do Centro Psiquiátrico, Paulo Elejalde. 

Enumeraremos: bordado e tapeçaria; sapataria; jardinagem; pintura; 

modelagem; música; teatro; festas; danças; passeios; salão de beleza. [...] A 

equipe da seção de terapêutica ocupacional trabalhava com o coração ardente, 

mas cercada de um clima antártico (SILVEIRA, 2008, p.272).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju

/abril2011/ju491_pag10.php# 

 

 

Inauguração das instalações do museu em 1956. Na foto os professores Henry Ey, Ramon Sarró, 

Lopez Ibor, doutores Pierre le Gallais e Nise da Silveira, representantes do Ministério da Saúde e da 

embaixada da França. Já naquela data, segundo escreveu o professor Lopez Ibor, o museu reunia 

"uma coleção artística psicopatológica única no mundo". 

http://www.ccms.saude.gov.br/nisedasilveira/museu-de-imagens-do-inconsciente.php 

Nise no jardim do hospital, 

Fonte: Mello, 2014 
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A produção nos ateliês surpreendeu não apenas pela quantidade, mas também pelo poder 

expressivo e artístico das obras. O interesse pelas obras criadas no ateliê era positivo, mas 

representava uma ameaça no momento em que surgiu a procura por sua aquisição. Nesse ponto, 

Nise disse não e manteve o nascente acervo.  

 

A razão dessa negativa estava na importância e finalidade que 

atribuía àquelas obras, documentos, testemunhos e expressões 

simbólicas preciosas, que possibilitariam o conhecimento mais 

profundo do universo interior do esquizofrênico. Por isso era 

necessário preservar o acervo, mantê-lo reunido e acessível aos 

estudiosos da vida psíquica profunda, aos escafandristas desse 

oceano insondável que é a alma humana (GULLAR, 1996, p. 21). 

 

 

 Enquanto crescia a coleção de desenhos, pinturas e modelagens, começou-se a falar na 

criação de um museu, inaugurado em 1952. Em 1956, a direção ofereceu ao museu uma sala 

mais ampla no andar térreo. Em 1968, teve início o grupo de estudos do Museu de Imagens do 

Inconsciente. O que dá ao Museu uma vitalidade específica, conforme relata Nise, é o clima de 

cordialidade que reina entre internos, médicos, estudantes e monitores. Participam do convívio 

plantas, cães, gatos, caracterizando-o como um Museu vivo (GULLAR, 1996). 

 Portanto, tendo surgido, originalmente, nas oficinas de pintura e modelagem de um setor 

de Terapêutica Ocupacional, o Museu de Imagens do Inconsciente foi projetado para ser um 

Museu vivo, no qual fosse possível realizar mesmo sem saber como, o mistério da criação, no 

qual a função do terapeuta se aproximaria à figura do guardião atento à vitalidade da criação 

e não à figura do especialista interessado apenas na esquizofrenia. Desse modo, a sobrevivência 

da criação do artista incomum dependerá da força viva do guardião (FRAYZE-PEREIRA, 

2003). 

 

Vou referir-me apenas, resumidamente, aos ateliês de pintura e modelagem, 

que de início funcionavam em pé de igualdade com os demais setores. 

Verificou-se que estas atividades permitiram, graças às imagens que 

revelavam, mais fácil acesso ao mundo interno dos esquizofrênicos. Desde 

que fossem estudadas em série, abriram caminhos para a compreensão do 

desdobramento do processo psicótico e também ajudavam a dar medida das 

relações do pintor, ou modelador, com o mundo externo. Ensinaram ainda o 

quanto Jung tem razão ao afirmar que se o corpo tem uma história, a psique 

também possui uma história (SILVEIRA, 2008, p.273). 
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 Como afirma Gullar (1996), a produção nos ateliês surpreendeu, não apenas pela 

quantidade que refletia o interesse e procura dos pacientes por tal atividade, como também 

surpreendia pelo poder expressivo e mesmo artístico das obras.  

 Em 1947, ocorre a primeira exposição das obras dos pintores de Engenho de Dentro, no 

salão do antigo Ministério da Educação e Cultura, Rio de Janeiro, reunindo 245 obras. Na 

ocasião, os críticos se manifestaram com entusiasmo, com destaque para um trecho de um artigo 

publicado por Mário Pedrosa, um dos principais críticos de arte do país, no Correio da Manhã: 

 

O artista não é aquele que sai diplomado da Escola Nacional de Belas Artes, 

do contrário não haveria artista entre os povos primitivos, inclusive entre os 

nossos índios. Uma das funções mais poderosas da arte – descoberta da 

psicologia moderna – é a revelação do inconsciente, e este é tão misterioso no 

normal como no chamado anormal. As imagens do inconsciente são apenas 

uma linguagem simbólica que o psiquiatra tem por dever decifrar. Mas 

ninguém impede que essas imagens e sinais sejam, além do mais, 

harmoniosas, sedutoras, dramáticas, vivas ou belas, enfim constituindo em si 

verdadeiras obras de arte (MELLO, 2015).32 

 

 

 Como já mencionado em outro momento no presente estudo, um acontecimento muito 

significativo para a história do Museu foi a participação no II Congresso Internacional de 

Psiquiatria, em Zurique, setembro de 1957, com o título A Esquizofrenia em Imagens. A 

exposição ocupou cinco salas do edifício que sediou o congresso. Essas salas tinham os 

seguintes temas: “os mundos fantásticos”, “a busca do espaço cotidiano”, “os inumeráveis 

estados do ser”, “imagens arquetípicas” e “que é demência esquizofrênica”. 

 Após esse evento, ocorreu uma seleção de obras que foram enviadas para uma grande 

exposição em Paris, patrocinada pela Féderation des Sociétés de Croix Marine. Na ocasião, 

após o julgamento de uma comissão do ponto de vista estético, o prêmio foi dado ao brasileiro 

Fernando Diniz (GULLAR, 1996, p.22). 

 O funcionamento se dava da seguinte forma: o material novo, produzido no ateliê de 

pintura, que ali chegava, diariamente, era examinado, selecionadas as pinturas de interesse mais 

imediato e arquivadas as demais para posteriores estudos. Na continuidade, ocorre a 

organização – em álbuns – de sequências de imagens que permitem acompanhar o 

desdobramento do processo psicótico em casos individuais, bem como a reunião de imagens 

que fazem referência ao mesmo tema, tendo sido produzidas por autores diversos. Tem 

                                                 
32 Jornal Folha de São Paulo, domingo, 26 de julho de 2015. 
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seguimento a pesquisa de paralelos históricos para essas imagens, quando são encontradas 

trilhas nesse sentido (GULLAR, 1996, p.24). 

Com a criação do Museu, ocorreu um aumento de interesse pelas atividades 

desenvolvidas na Seção de Terapêutica Ocupacional. Agora, nesse espaço, se desenvolviam 

trabalhos de pesquisa no campo da psiquiatria clínica, como:  

 

Investigação sobre a capacidade de aprendizagem do esquizofrênico crônico 

(oficina de encadernação); estudo de relacionamento afetivo entre o 

esquizofrênico e o animal (seção de costura); experiência de solicitação 

motora em catatônicos (setor de música); observação sobre a expressão de 

afetos no teatro e na dança (setor de danças folclóricas). E no ateliê de pintura 

realizava-se, a partir das imagens espontâneas pintadas ou modeladas, o 

acompanhamento da evolução de casos clínicos (Silveira, citada por 

GULLAR, 1996, p. 23). 

 

 

 Nise relata os múltiplos obstáculos que, desde o início, 1946, sua obra encontrou para 

se perfazer, sendo o Museu de Imagens do Inconsciente seriamente hostilizado e ameaçado de 

extinção, em 1975. É importante ressaltar que uma prática, com implicações poéticas de grande 

intensidade emocional e cognitiva, constitui uma ameaça para o equilíbrio das instituições 

disciplinares, intrinsecamente voltadas para a anestesia da sensibilidade e a paralisia do 

pensamento, a docilidade do corpo e o castigo do espírito (FRAYZE-PEREIRA, 2003). 

 Relatava que os trabalhos realizados pelo Museu – as exposições no Brasil, em Zurique 

e em Paris, o grupo interdisciplinar de estudos, os simpósios, cursos, conferências – não 

encontraram ressonâncias no ambiente do Centro Psiquiátrico. Ao contrário, seus defensores 

não surgiram da área da psiquiatria. Em 1974, foi fundada a Sociedade Amigos do Museu de 

Imagens do Inconsciente, por iniciativa da educadora Zoé Noronha Chagas Freitas. Teve como 

primeiros presidentes Eduardo Portella, Aloísio Magalhães e Anna Letycia, defensores 

incansáveis. No ano da publicação do estudo,1992, ocupava a presidência da Sociedade Rubens 

Correa. 33 

 Nise esclarece que, o Museu, também recebeu forte apoio da Associação Médica do 

Estado do Rio de Janeiro, escritores, críticos de arte e jornalistas. E cita uma passagem do livro 

Passaporte sem Carimbo escrito por Antônio Callado, em 1978, no qual narra sua viagem a 

Cuba e tece elogios à assistência médica em Havana: “Pensei na Doutora Nise da Silveira ao 

visitar o Hospital, pensei no gigantesco esforço que tem feito para manter, ante a indiferença 

das autoridades, seu Museu do Inconsciente” (SILVEIRA, 2008, p.274). 

                                                 
33 Artigo publicado originalmente em 1992, no Jornal Brasileiro de Psiquiatria. Disponível em Silveira, 2008. 
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 Na exposição, realizada em 1987, no Paço Imperial, intitulada Os inumeráveis estados 

do ser, ficou evidente para os visitantes o quanto as imagens que emergem das profundezas da 

psique são vivas, significativas, carregadas de emoção, comoventes e, em muitos casos, 

detentoras de uma extraordinária beleza (SILVEIRA, 2008, p.275). 

 

Quem visitou esta exposição e viu os três filmes Imagens do Inconsciente, 

dirigidos por Leon Hirszman, o grande cineastra a quem rendemos aqui um 

preito de admiração e saudade, concluirá que a capacidade de expressão e 

criatividade dos indivíduos chamados loucos deverá servir como denúncia 

contra os tristes lugares onde a psiquiatria os encerra, com a cumplicidade de 

uma sociedade desumana. [...] Não foram poucas as mágoas que marcaram 

minha trajetória. Mas também tive alegrias: estar comemorando os 40 anos da 

fundação do Museu de Imagens do Inconsciente e o reconhecimento desse 

trabalho noutros estados do Brasil e no exterior (SILVEIRA, 2008, p 275).  

 

 

Carlos Pertuis, como muitos outros frequentadores, antes de produzir obras nos ateliês, 

foi tratado com séries de eletrochoques e insulinoterapia. No desenho a seguir, ele retrata sua 

revolta contra a violência desses tratamentos. Entregando o trabalho à monitora, ele disse: “Meu 

sofrimento na seção. De quem é a culpa?”  (Mello, 2014, p.129). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meu sofrimento na seção. Carlos 

Pertuis. Fonte: Mello, 2014. 
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 O uso da arte plástica como dispositivo de denúncia e expressão da dor e sofrimento, 

acumulados na existência, remete à obra de Frida Kahlo (Magdalena Carmem Frieda Kahlo y 

Calderón) renomada pintora mexicana do século XX. Silva (2002), em estudo intitulado Frida 

Khalo: imagem da condição humana, revela que um dos momentos mais sofríveis da 

convalescença de Frida Khalo foi o da aposição do colete em sua coluna. Cena tematizada no 

quadro A Coluna Partida (1944) e narrada pela própria Frida em carta a Alejandro Arias, em 

31 de abril de 1927, como atesta o fragmento a seguir: “imagine, eles me penduraram pela 

cabeça por duas horas e meia, e depois fiquei na ponta dos pés por mais de uma hora enquanto 

secavam (o gesso) com ar quente (p.31). 

 

 

 

 

 

 No vídeo Encontro com Pessoas Notáveis, ao ser entrevistada pelos professores Edson 

Passeti e Edgard Carvalho, em 1991, Nise cita, entre os exemplos de vazão das emoções por 

intermédio da arte, a obra Guernica, de Pablo Picasso, pintada em 1937. Nessa obra, Picasso 

faz uso da arte como instrumento político de denúncia, colocando-se, humanamente, no 

combate contra os horrores da guerra. 

 

Quando os alemães bombardearam Guernica, Picasso foi tomado de uma fúria 

espanhola muito grande. Como bombardear essa pequena cidade? Então 

trancou-se no ateliê dele e disse: vou fazer uma pintura arrasando o 

A Coluna Partida, 1944. 

Fonte: https://www.pinterest.com/teiadesign/arte-de-frida-kahlo/ 
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militarismo alemão. Trancou-se. Não comeu, não bebeu, não dormiu, ficou 

trancado. A intenção consciente dele foi militarismo alemão. O que foi que 

ele pintou? Quem pintou Guernica? Foi ele sozinho ou foi ele acompanhado 

desse sentimento violento? Então, ele pensa que estava sozinho, mas não 

estava. Ninguém faz nada sozinho.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Na obra Imagens do Inconsciente, 1981, Nise relata a sua experiência e pesquisa com 

os coterapeutas não humanos. Esclarece que tudo começou com a adoção da pequena cadela 

Caralâmpia (1955) - que foi abandonada no campo de esportes do hospital - por um doente que 

frequentava uma das oficinas. Ela permitiu porque percebeu que ele precisava viver essa 

experiência. O paciente que não se comunicava com ninguém começou a se libertar. Caralâmpia 

ficou e se tornou uma das melhores auxiliares. A partir desse momento, Nise começou a 

observação sobre as vantagens da presença de animais no hospital psiquiátrico.  

 Começou a observar que, sobretudo, os cães reúnem qualidades que os tornam muito 

aptos a se tornar um ponto de referência estável no mundo externo, pois nunca provoca 

frustrações, dá incondicional afeto sem pedir nada em troca e traz calor e alegria ao frio 

ambiente hospitalar. Já os gatos possuem um modo de amar diferente, são discretos, esquivos, 

o que os torna afins com os esquizofrênicos na maneira peculiar de querer bem (SILVEIRA, 

1981). 

Guernica – Pablo Picasso, 1937. 

 

Fonte: http://9agastaovidigal.blogspot.com.br/2015/08/algumas-

obras-famosas-de-picasso-grupo.html 
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 Na sequência, aborda exemplos retirados do dossier da seção de terapêutica ocupacional 

sobre a relação afetiva dos esquizofrênicos com os animais. Abelardo cuidou, carinhosamente, 

da gata Shelton, do cão Tomatinho, da cadela Bolinha e do seu preferido cão Wolf, que 

desapareceu durante alguns dias, deixando-o aflito. Quando voltou, “disse” que tinha ido a 

“Aruanda”, terra de seus ancestrais, onde aprendeu muitas coisas (SILVEIRA, 1981, p.81). Às 

vezes, Abelardo queixava-se de Wolf por este não atacar os seus perseguidores (presentes nos 

delírios), dizia que um amigo é para dar a vida pelo amigo, mas Wolf apenas ladra para assustar 

os inimigos implacáveis.  

 Abelardo construiu, por iniciativa própria, uma pequena casa de madeira, ao lado da 

porta do atelier de modelagem, para servir de abrigo ao cão sem dono que, por acaso, 

vagabundeie pelos terrenos do hospital em noites frias. Essa casa de cachorro foi representada 

em diversas telas pintadas ao ar livre, no morro onde fica o atelier de modelagem, sinal que 

feriu a atenção e a sensibilidade de outros doentes. Abelardo que era temido na enfermaria por 

sua irritabilidade e grande força física, dedica-se a levar alimentos a cães e gatos abandonados, 

cujos esconderijos somente ele conhece (SILVEIRA, 1981). 

 Outro exemplo que elucida bem a função dos coterapeutas não humanos é o de Carlos. 

Nise afirma que, sem o risco de exagero, pode-se dizer que os terapeutas de Carlos foram os 

cães Sultão e Sertanejo. A posição de coterapeutas acabou sendo a dos médicos e monitores. 

Ressalta que a expressão verbal de Carlos era praticamente ininteligível. As palavras fluíam em 

abundância, frequentemente pronunciadas com veemência, mas não se ordenavam em 

proposições de significação apreensível. O grande número de neologismos tornava ainda mais 

difícil a compreensão de sua linguagem. O caminho, para o entendimento com Carlos, fez-se 

por intermédio do animal. Do relatório da monitora Elza Tavares, em 10 de março de 1961: 

 
Carlos chegando perto de um de nossos cães, o Sultão, abaixou-se e, de 

cócoras, falou carinhosamente e com nitidez: “você é muito bonito e valente. 

Tens uma orelinha cortada, isto é a prova de bravura, eu também sou valente, 

sou nonai”. E durante longo tempo acarinhou o focinho do cão. Assim, estava 

decifrado um dos neologismos muito empregados por Carlos: Nonai 

significava valente (SILVEIRA, 1981, p.83). 

 

 

 O relacionamento afetivo de Carlos com Sultão foi acompanhado por Nise e pelos 

monitores. Ele que estava há anos absorvido no seu mundo interno, agora, cuidava da 

alimentação de Sultão, banhava-o, penteava-o. infelizmente, aconteceu o pior: Sultão foi morto 

por envenenamento no dia 16 de setembro de 1961. E com a perda do ponto de referência no 
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mundo externo, motivo do seu investimento afetivo, regrediu, tornando-se, novamente, 

inacessível. Afinal, que confiança poderiam merecer os seres humanos? 

 Dois anos após o ocorrido, Carlos ligou-se a outro cão, chamado Sertanejo. Os 

monitores informaram a Nise que, em assuntos referentes aos animais, Carlos exprimia-se em 

frases gramaticalmente construídas. Nise descreve o relato do psicólogo Paulo Roberto: 

 

Carlos continua fazendo de Sertanejo seu confidente. Disse-nos que conversa 

com o Sertanejo como as demais pessoas falam quando conversam no 

telefone. Colabora espontaneamente com a monitora Nazareth na limpeza do 

local onde dormem os animais e dando banhos nos cães aos sábados 

(SILVEIRA, 1981, p.84). 

 

 

 Outro episódio interessante ocorreu em 27 de agosto de 1965, relata Nise que, logo que 

chegou ao hospital, Carlos a abordou e disse: “Quero dinheiro para as despesas de Sertanejo”. 

E ela, espantada, perguntou: “Que despesas?”, ao que Carlos respondeu: “Água oxigenada, 

mercúrio cromo, gaze”. A explicação era que Sertanejo havia ferido uma das patas, Carlos fez 

as compras na farmácia próxima, devolveu o troco exato do dinheiro e, com cuidado e perícia, 

fez o curativo na pata do fiel amigo. Sobre esse fato, Nise explica que:  

 
Desde que existia polarização intensa de afeto dirigida pelo desejo de socorrer 

o amigo, tornava-se possível retomar a linguagem verbal, ordinária, nem que 

fosse por momentos. Sob a ação do afeto, os laços frouxos do pensamento 

apertaram-se, permitindo comunicação com a exata pessoa que poderia ajudar 

(SILVEIRA, 1981, p.85). 

 

Carlos e Sertanejo eram amigos inseparáveis. O cão, sem coleira e guia, 

acompanhava Carlos em longas caminhadas pelos arredores do hospital, à 

igreja da paróquia, ao cemitério (SILVEIRA, 1981, p.85). 
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Nise alimentando os coterapeutas. 1960. Fonte: Mello, 2014. 
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Painéis históricos. Fonte: 

http://www.museuimagensdoinconsciente.org.br/paineis/painel9.html 
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 A aguda sensibilidade de Machado de Assis, na obra Quincas Borba, que aborda a 

relação afetiva profunda entre o louco e o cão, é citada por Nise. Nessa obra, Machado de Assis 

narra a história de um cão que amou dois loucos. Quincas Borba, o homem, deu o próprio nome 

a seu cão, tanto o amava. Mais que o nome deixou sua fortuna para um amigo, com a condição 

de cuidar do seu cão. Rubião, o herdeiro, recebeu a herança, instalou-se no Rio de Janeiro, 

sempre acompanhado de Quincas Borba, o cão. Infelizmente, passa a ser explorado e roubado 

pelos amigos humanos, voltando louco e na miséria para Barbacena, sua cidade natal, junto ao 

fiel amigo. E ambos têm um fim trágico. Primeiro, morre Rubião, depois o cão, que “ganiu 

infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua três dias depois”. 

E desabafa que “Não se esperaria encontrar a sensível inteligência de Machado de Assis, em 

todo o mundo.”  (SILVEIRA, 1981, p. 86).  

 Ressalta que a sua pesquisa sobre o relacionamento afetivo do esquizofrênico com o 

animal atravessou dificuldades e sofrimentos. Como a maioria não apreendia seu sentido, eram 

frequentes os comentários malévolos e até mesmo grosseiros. Nada, entretanto, pode ser 

comparado ao horror que foram os atentados contra os animais. Em janeiro de 1960, um 

administrador ordenou que os cães fossem removidos para o serviço de capturas de animais do 

Estado onde seriam eletrocutados. Desta vez, foi possível salvá-los. Porém, em setembro de 

1961, nove cães foram mortos por envenenamento no recinto fechado onde permaneciam à 

noite.  

Ainda sobre esse episódio de janeiro de 1960, Nise havia entrado de férias no dia 6 de 

janeiro, o administrador do Centro Psiquiátrico, Sr. Joaquim Fernandes, aproveitou-se da 

oportunidade de sua ausência para remover (em uma ambulância) os animais para o Serviço de 

Veterinária da Mangueira, onde fatalmente seriam sacrificados. Em resposta, como estratégia 

de luta e protesto, ela colocou o seu cargo à disposição por meio de carta enviada ao diretor do 

Serviço Nacional de Doenças Mentais, em 17 de janeiro de 1960, se nenhuma providência fosse 

tomada (MELLO, 2014). 

Importante destacar que esse acontecimento repercutiu em diferentes segmentos da 

sociedade, que expressaram forte apoio a Nise, com destaque para o texto escrito por Mário 

Pedrosa, A Obra de Nise em perigo, publicado em 30 de janeiro de 1960, no Jornal do Brasil. 

No dia 1o de fevereiro de 1960, após escrever uma carta (ofício) dirigida ao prof. Lopes 

Rodrigues, Nise retornou ao trabalho (MELLO, 2014). 
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Manuscrito da primeira página da carta de demissão. Fonte: Mello, 2014. 
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Sr. Diretor do SNDM 

Prof Lopes Rodrigues 

 

Já teve V.S. conhecimento dos fatos ocorridos no Centro Psiquiátrico Nacional, nos dias 13 e 14 do 

corrente. Seria longo e inútil de novo referi-los. O assunto – presença de animais na Seção de Terapêutica 

Ocupacional (considerado terapeuticamente útil o contato de doentes com animais) – poderia ter sido 

cordialmente resolvido entre o Sr. Diretor do CPN e a médica psiquiatra que lhe está subordinada, que tem 

por ele muito apreço e muita consideração. Mas ficou patente que o administrador daquele órgão se sobrepôs 

à autoridade do próprio diretor.  

Estou sempre pronta a acatar as ordens de meus diretores, porém jamais aceitaria que um 

administrador, usando métodos de capataz de serviços rurais, trate-me com insolência e pretenda estender seu 

domínio sobre a seção cuja orientação técnica estava a meu cargo. Assim, venho solicitar a V.S minha 

transferência para outro órgão do SNDM. Confesso ser doloroso para mim afastar-me da Seção de Terapêutica 

Ocupacional, seção que oriento desde seus primeiros passos. Entrego-a agora com 19 setores de atividades em 

funcionamento; com um museu possuidor de importante acervo de obras plásticas de psicóticos, e que talvez 

seja, segundo opinião expressada por escrito pelo Prof. Lopez Ibor quando nos visitou, em outubro de 1956, 

“um colección artístico psicopatológico único en el mundo.” 

 É bem compreensível que eu tenha apego a um trabalho ao qual dediquei, durante longos anos, 

bastante mais do que um esforço de rotina. Serme-ia, entretanto, impossível continuar realizando meu modesto 

trabalho de caráter científico em repartições onde um administrador pretende capatazear médicos.  

 Aguardando que V.S atenda com a possível brevidade ao meu pedido de transferência do CPN para 

outro órgão do SNDM, rogo-lhe aceitar meus protestos de admiração e apreço.  

Nise da Silveira.  
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Jornal Diário de Notícias, Rio de Janeiro, janeiro de 1960. Fonte: Mello, 2014. 
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 Nise relata que o psicanalista americano Boris Levinson, havendo tomado conhecimento 

desse ocorrido, por intermédio da escritora Lia Cavalcanti, escreveu-lhe afirmando que “Sem 

dúvida, para muitos dos pacientes, os animais eram seu único elo-de-vida (lifeline), sua ponte 

para a saúde mental.” A expressão lifeline do Dr. Levinson define, com admirável exatidão, o 

relacionamento entre o esquizofrênico e o cão (SILVEIRA, 1981, p.86). 

 Refere que, nos Estados Unidos, além do Dr. Boris Levinson de Nova Iorque, também 

faz pesquisa, nesse campo, o prof. Samuel Corson, da Universidade do Estado do Ohio. Ambos 

mostraram vivo interesse pelos coterapeutas de Engenho de Dentro. As plantas também são 

coterapeutas, esclarece. Na prática da terapêutica ocupacional, a jardinagem é indicada por seus 

benéficos efeitos somáticos e psíquicos. Porém, o importante é a relação afetiva entre o 

jardineiro e as plantas, esse é o princípio que rege a jardinagem como atividade terapêutica.  

 
À semelhança do que ocorre com o animal, o relacionamento com a planta 

poderá tornar-se um ponto de apoio e de partida para a retomada de contato 

com o mundo real. Assim, já aconteceu que uma roseira funcionasse como co-

terapeuta (SILVEIRA, 1981, p.89). 

 

 

 Em certo ponto da sua obra, cita uma passagem sobre Carlos. Certo dia, o surpreendeu 

revolvendo uma lata de lixo e disse “Que é que você está fazendo, Carlos? Você está sujando 

as mãos.”  Ele resmungou, irritado, palavras ininteligíveis. Logo verifiquei que Carlos catava, 

entre os detritos, sementes de laranja e as separava cuidadosamente. Continuei a observá-lo, 

agora em silêncio. Então ele se voltou para mim e disse com a mais clara nitidez, em voz alta e 

veemente: “sementes jogadas na lata de lixo! As sementes são pra ser plantadas!” (SILVEIRA, 

1981, p.90). 

O Museu revela o devaneio poético presente nas asas da imaginação. É Nise agindo. 

Seu obstinado estudo sobre os mergulhos profundos na psique cindida dos psicóticos só foi 

possível com a parceria dos guias do pensamento e amigos de caminhada. O Museu é uma 

conquista viva da sua história. Ao arquivar, catalogar, colocar em série e buscar respaldo 

analítico para os devaneios profundos revelados em imagens plásticas, Nise estabelecia o seu 

campo empírico. Conviveu nesse espaço, sem distinções hierárquicas, médicos, internos, 

estudantes e monitores. Contando ainda com a harmoniosa convivência com plantas, cães e 

gatos, os coterapeutas. O terapeuta é concebido como o guardião da criação do artista, o 

escafandrista para o mergulho profundo em busca de trilhas que possam revelar algo sobre a 

história da psique. Após esse percurso sobre a história do Museu, é imperativo conhecer um 

pouco alguns dos seus frequentadores e artistas notáveis.  
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3.3 ESCAFANDRISTAS DA PSIQUE: O INVISÍVEL REVELADO 

 

Eu só peço a Deus 

Que a dor não me seja indiferente 

Que a morte não me encontre um dia  

Solitário sem ter feito o que eu queria 

Eu só peço a Deus 

Que a injustiça não me seja indiferente 

Pois não posso dar a outra face  

Se já fui machucada brutalmente. 

(Leon Gieco) 

 

O sentido da vida está no inconsciente.  

(Nise) 

 

          O objetivo do presente subcapítulo é trazer fragmentos das histórias e obras de alguns 

doentes internados no hospital psiquiátrico, segregados, abandonados, que pelo olhar atento, 

afetuosos e apurado de Nise, tiveram a chance de se revelar por meio da expressão livre da 

manifestação do inconsciente, do trabalho profundo que se realiza entre sujeito e matéria. 

Respaldada em uma forte convicção e rebeldia de fazer uma proposta contra-hegemônica, Nise 

potencializa um espaço subalterno em rico e frutífero espaço de produção artística das 

manifestações do inconsciente. Ancora-se, principalmente, nos estudos da teoria Junguiana e, 

a partir do seu território ideológico e geográfico, transmuta o estigma de doentes, em artistas.  

            É importante enfatizar que Nise jamais teve a pretensão de abrir portas para atividades 

artísticas, buscava, na essência, criar oportunidade para as atividades expressivas. E segundo 

Ferreira (2008, p.338), ela não cansava de repetir: “um traço, um borrão de tinta pode indicar o 

que se passa no íntimo, pode ser uma catarse, um alívio de tensões sufocantes que se extravasam 

no simples ato de criar. Não pretendo que os doentes façam arte, nem criar artistas.”  

 

Se a imagem do processo psicótico tomar uma forma que entendidos de arte 

possam dizer é bela, do ponto de vista artístico, muito bem, ótimo. Isso mostra 

também uma outra coisa que também nos agrada muito. É que um doente, um 

esquizofrênico, esquizo que quer dizer dissociação, possa fazer algo que tenha 

um contorno de beleza. Mas nunca uma pessoa me fez a pergunta que eu 

desejaria ouvir: onde estão estes homens e essas mulheres que fizeram estes 

trabalhos que nós estamos agora admirando? Isso eu perguntei desde 1949 

quando fizemos a primeira exposição em São Paulo. Onde estão essas 

criaturas que conseguiram dar esse contorno que um crítico de arte acha 

artístico, eles estão nos tristes lugares. Eu estou quase repetindo as mesmas 

palavras que eu disse em 49 e continuo dizendo hoje (1991) que são os 

Hospitais Psiquiátricos (Entrevista concedida ao professor Edson Passeti. 

Disponível no vídeo Encontro com Pessoas Notáveis). 
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Ao publicar Imagens do Inconsciente, resultado de anos de intensa pesquisa, Nise 

conseguiu abalar a psiquiatria tradicional. Imagens foi um marco extraordinário, causou espanto 

e admiração, perturbando por sua rara e estranha beleza.  

 

Era uma denúncia total, sem meias palavras. Seus autores foram fixados com 

mestria. Jamais esqueceremos de Carlos, Adelina, Otávio, Fernando, 

Emygdio, Rafael, cujas histórias comoventes aproximaram-nos de Míchkin, 

Raskolnikov, Policarpo Quaresma, transitando no vasto Cemitério dos Vivos. 

O asilo era posto em xeque. Nise escrevia a História dos Subúrbios, da 

exclusão, recuperando-a (Prefácio de Cartas a Spinoza, escrito por Marco 

Lucchesi). (SILVEIRA, 1999, p.11). 

 

 

 Peço emprestado as palavras proferidas por Marilena Chauí, ao fazer referência ao 

trabalho de Ecléa Bosi, na arguição da defesa de tese (livre-docência) Memória e Sociedade.  

Peço emprestado para Nise e sua obra Imagens do Inconsciente: “contudo, nisto reside também 

um dos aspectos decisivos de seu trabalho, pois ao dar a palavra a vozes que foram silenciadas, 

seu livro grita: ‘aqui vocês nada podem tocar e nada podem destruir’”(BOSI, p.19, grifo 

nosso).  

Germano (2008), em ensaio intitulado Violência Epistêmica e Injustiça Cognitiva na 

América Latina, ressalta que é preciso retirar da invisibilidade e dar voz aos sujeitos ocultados 

pelo epistemicídio cognitivo e social. O autor enfatiza que essa deve ser a principal contribuição 

de uma Ciência Social Emancipadora, capaz de refletir uma opção epistemológica e política, 

identificada com todos os que lutam contra as diferentes formas de produção de inferioridade e 

se posicionam em favor de uma democracia cognitiva, sem a qual não é possível realizar “o 

princípio esperança” de um mundo melhor, mais humano, justo e democrático. Nise da Silveira 

situa-se na corrente de atores sociais que direcionaram sua luta contra as correntes abissais 

geradoras de invisibilidade e exclusão dos sujeitos, dos seus saberes e experiências. Sua ciência, 

propositiva do humano, buscou emancipação epistemológica e política na luta contra a 

produção de inferioridades, em busca de uma democracia cognitiva, como sublinhou Germano 

em seu estudo.  
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 Fernando Diniz nasceu em 6 de dezembro 

de 1918, em Aratu, nas proximidades de Salvador. Com menos de quatro anos de idade, 

Fernando perdeu o pai, restando para Dona Augusta, pobre costureira, a obrigação de manter o 

filho. Quando estava com quatro anos de idade, passou a morar no Rio de Janeiro com a sua 

mãe, vivendo em pequenos quartos de casarões onde habitavam inúmeras famílias. Desde cedo, 

vivenciou o contraste entre a sua moradia e as ricas mansões de Copacabana onde a sua mãe 

trabalhava (MELO, 2010). 

 Em uma das casas onde a mãe de Fernando trabalhava, ele conheceu Violeta, filha de 

um rico advogado. Dessa convivência, entre brincadeiras e admirações, nasceu uma paixão. O 

menino mulato e pobre fantasia se casar com a menina branca e rica. Pensa então em se tornar 

engenheiro e ascender socialmente pelos estudos para atingir seu objetivo. Esse ambiente de 

contrastes onde Fernando vivia, levava dona Augusta a passar informações contraditórias para 

o filho. Por um lado, dizia que o filho era inteligente, que deveria estudar para ser engenheiro, 

conseguir dinheiro e tudo o que desejar; por outro, pede para o filho se comportar bem na casa 

dos brancos, caso contrário, ela perderia o emprego (MELO, 2010). 

 A vida de Fernando foi marcada pela exclusão, pela passagem e confinamento em 

instituições totais. Quando Fernando tinha cinco anos, dona Augusta conheceu um homem 

branco, com o qual conviveu por poucos dias, tendo gerado um filho, Antônio Carlos, cujo pai 

foi embora antes mesmo do seu nascimento. Sem ter condições de criar os dois filhos, dona 

Augusta colocou Antônio Carlos na roda, na Casa dos Expostos, onde a criança veio a falecer.  

 Aos nove anos, veio a primeira institucionalização de Fernando, passando a viver num 

asilo de freiras em Petrópolis. Fernando não gostava das aulas, português e matemática, assim 

como não apreciava a alimentação - sentia falta do leite materno, e só gostava do retiro de três 

dias que o afastava da rigidez asilar. Era uma criança sem brinquedos, restando a imaginação 

que o levava a sonhar com brinquedos interplanetários: “o poder de sonhar com o que quiser 

menos com o que é da Terra”, dizia (SILVEIRA, 1981, p.181; MELO, 2010, p.637). 

Foto: Nise da Silveira e Fernando Diniz.  

Fonte:https://www.facebook.com/Nise.da.Silveira/wall 
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 Após o período de confinamento de dois anos no asilo de freiras, Fernando retorna ao 

Rio de Janeiro e passa a frequentar uma escola pública. Segue os estudos, obtendo boas notas 

e, quando se preparava para o vestibular de engenharia, toma conhecimento do casamento de 

Violeta e sofre um forte abalo emocional, o que teve como ressonância uma piora gradativa no 

seu rendimento escolar até o completo desinteresse e abandono do curso. Fernando passou a 

ficar desconfiado e repetia que estavam telefonando para a escola para dizer que ele era negro 

e que um negro não podia tirar primeiro lugar, nem ser engenheiro (SILVEIRA; Le GALLAIS, 

citados por MELO, 2010). 

 Nesse período, também abandonou os cuidados corporais, passando a ficar sujo, 

permanecendo durante meses em mutismo, vagando pelas ruas, sentindo o espaço se estreitar 

vertiginosamente, como se os prédios fossem cair na sua cabeça. Foi na praia de Copacabana 

que Fernando teve o que Nise denominou como o único gesto de rebeldia de toda a sua vida, 

ao banhar-se nu (MELO, 2010). Após esse ato de rebeldia, Fernando lutou com policiais e foi 

preso por atentado ao pudor e desacato à autoridade. Ficou seis meses no seu segundo 

enclausuramento, até que constataram alterações psicológicas e o transferiram para o 

manicômio judiciário, do qual foi levado para o hospital psiquiátrico de Engenho de Dentro.  

 

Pode-se acompanhar, por meio da triste biografia de Fernando, toda uma gama 

de mecanismos de exclusão social que encontram seu núcleo em diversas 

instituições que zelam pela “boa conduta” (MELO, 2010, p. 637). 

 

 

 Durante os primeiros anos de internação, Fernando foi submetido a tratamentos como 

eletrochoque e coma insulínico, sem apresentar modificações favoráveis no seu quadro. Após 

a sua passagem por vários espaços de segregação e exclusão, como favela, asilo de freiras, 

cárcere e manicômio judiciário, encontra morada definitiva no hospital psiquiátrico, de onde 

ele nunca mais saiu. No prontuário, permanecia a descrição: cabisbaixo, isolado, alheio ao 

mundo externo. 

A psiquiatria clássica não se interessa pelo drama vivido pelas pessoas que 

passam por situações de desestruturação psíquica, atendo-se somente ao 

estereótipo de louco, causado pelos sintomas mais aparentes (MELO, 2010, 

p.638). 

 

 

 Em 1949, como revela Melo (2010), Fernando Diniz passa a frequentar a Seção de 

Terapêutica Ocupacional, dirigida por Nise da Silveira. Abre-se um novo e surpreendente 

capítulo na sua história. Começa-se a observar o impressionante contraste entre as atitudes 
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apresentadas por Fernando no ateliê e as observações descritivas encontradas em seu 

prontuário, o que denuncia a forte tendência da psiquiatria de inibir a expressão, destituindo a 

pessoa de suas marcas, apagando seus desejos, vontades e sonhos.  

 O novo cenário revelava ao invés de negativismo, a ação; ao contrário de mutismo, 

excesso de expressão. A massa amorfa, nas enfermarias, passa a se reestruturar como indivíduo, 

com seus desejos, aspirações e ambições. Foi preciso, apenas, oferecer oportunidade de 

expressão para se constatar que a pulsão criativa, embora latente, permanecia presente e se 

lançou rumo à consciência, em longos movimentos de idas e vindas na busca de reestruturação.  

 A incrível série de imagens pintadas por Fernando constitui importante documentação 

acerca das forças autocurativas da psique, assim como da inoperância dos métodos tradicionais 

de tratamento da psiquiatria.  

 A Trilogia Imagens do Inconsciente, de Leon Hirszman, captou, com brilhantismo, o 

método de Nise, que consistia em unir psicologia e política como tratamento e denúncia, como 

zelo e reforma, enfim, como afirmação dos processos imaginários que interferem de maneira 

eficaz na realidade concreta (MELO, 2010). 

 É importante destacar que as primeiras pinturas de Fernando representavam imagens 

interiores de difícil apreensão. De acordo com os estudos psiquiátricos acerca da produção 

plástica, esse tipo de pintura denotaria um processo regressivo que se estenderia da 

desumanização até a completa dissolução da realidade. Essa sequência, portanto, confirmaria 

os terríveis postulados da psiquiatria clássica, ou seja: desligamento do mundo real e 

esfriamento da afetividade.  

 No seu ateliê, perante as imagens de Fernando e de seus companheiros, Nise não 

assumiu essa perspectiva. O doente, para Nise, não se encontrava fora da realidade dos ditos 

normais, tampouco a uma distância que pudesse impedir os relacionamentos afetivos. Portanto, 

a visão da dissolução do real e de embotamento afetivo passa a depender dos métodos de 

tratamento, não sendo uma característica da demenciação, mas algo que faz parte da própria 

abordagem psiquiátrica. Como bem esclarece Nise “Mas eu não examinava as pinturas dos 

doentes que frequentavam nosso atelier sentada no meu gabinete. Eu os via pintar. Via suas 

faces crispadas, via o ímpeto que movia suas mãos” (SILVEIRA, 1981, p.17; MELO, 2010, 

p.639). 

 O resultado poderia ser, apenas, uma aula didática e científica, mas o primeiro filme da 

Trilogia Imagens do Inconsciente, Em Busca do Espaço Cotidiano, é mais do que isso, é uma 
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extraordinária obra de arte que inunda o expectador de emoção estética e de perplexidade 

(VENTURA, 1986, citado por MELO, 2010, p. 640). Nas palavras de Leon Hirszman (1984): 

 

O primeiro filme seria então sobre Fernando Diniz, um negro, filho de uma 

empregada doméstica baiana que busca recuperar um espaço cotidiano sob a 

forma de um quadro – é a pintura em luta constante contra o caos, um caos 

vivenciado como uma questão de amor, uma questão de paixão. Fernando 

submerge como uma autodefesa para viver no inconsciente, mas não é um 

grande mergulho, é algo mais no nível do cotidiano. A linguagem verbal, a 

expressão corporal e as relações de auto valorização do tipo “ter um quarto só 

para ele” são mostradas no filme. O centro psiquiátrico Pedro II tem 

enfermarias e mais enfermarias, mas Fernando tem um quarto só para ele. 

Mas, antes disso, ele já tinha passado por um depósito na Juliano Moreira, e 

isso sem nenhum diagnóstico médico. Hoje Fernando Diniz é uma 

personalidade reconhecida mundialmente (citado por VADICO, 2008). 

 

 

 Ao que se refere à forma cinematográfica, com que esses filmes foram realizados, 

Hirszman esclarece que a reflexão não é sobre a loucura, como poderia, em um primeiro 

momento parecer, mas é sobre a imagem e o inconsciente (VADICO, 2008). 

 Na película Em Busca do Espaço Cotidiano, desde o primeiro momento, chama a 

atenção uma incansável repetição de fundos pretos entre as diversas imagens e blocos de 

imagens. Uma breve descrição, presente no texto de Vadico (2008, p.108) e Melo (2010), 

permite um mergulho na intencionalidade de Hirszman:  

Minutagem: 

00:00-fundo preto 

03:20-surge uma voz off cantando do escuro, como que chamando a imagem a ser proposta: 

“Tira a gente dessa prisão, arroz duro, feijão sem sal, e mais atrás vem o macarrão, parece goma 

de engomar roupão, e mais atrás vem a sobremesa, banana podre para botar na mesa”. 

03:34- aparece a imagem de uma grade, atrás dela pessoas presas.  

03:49-some a imagem e volta o plano escuro. 

03:54-mostra o interior do sanatório. Mostra o espaço onde eles se movimentam. As grades são 

uma referência imagética constante.  

12:16-começa a sobrepor as imagens de pinturas feitas no Museu. Dá uma pausa com fundo 

preto e depois começa. A Câmera começa a vasculhar o espaço do hospital em busca de seu 

primeiro personagem: Fernando. Em seguida, a câmera acompanha Fernando na sua trajetória 

pelos espaços do hospital, em direção ao ateliê. Surge o primeiro letreiro e começa o 

documentário propriamente dito terminando a introdução: “Em busca do espaço cotidiano”. 
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A câmera passeia de maneira delicada por corredores, pátios, jardins. Observa 

pessoas que passam pelo caminho ou que denunciam o abandono com o sono 

explícito pelo chão do hospital. Mostra as pinturas, entra nas pinturas 

enfatizando seus detalhes e, entre uma sequência e outra, a câmera se apaga, 

poder-se-ia dizer que “fecha os olhos tocada pelo que vê”, separando um plano 

do outro pela tela escura (AVELLAR, 2001, citado por MELO, 2010, p. 640). 

 

 

 As cenas iniciais revelam o contraste, pessoas vagando, outras dormindo no chão, a 

câmera acompanhando duas mulheres no pátio, uma delas lamenta de forma desesperada o fato 

de as pessoas terem sido esquecidas ali. Entra uma cena que mostra uma festa de carnaval no 

Museu, seguida por texto que enumera um rol de tratamentos convencionais - medicação 

psicotrópica, eletrochoque, lobotomia – e, em seguida, contrastando com a alegria da festa, 

aparece uma pessoa gemendo deitada no chão, levando uma injeção. A alegria da festa serve 

de contraste para as palavras narradas e a triste cena do paciente no chão gemendo.  

 O roteiro segue o método de estudos desenvolvido no Museu de Imagens do 

Inconsciente, ou seja: o acompanhamento de desdobramentos intrapsíquicos a partir de uma 

série de imagens de um mesmo autor. As imagens pintadas por Fernando, quando analisadas 

em série, revelam “uma luta difícil e lenta” em busca do espaço cotidiano (SILVEIRA, 1981, 

p.42; MELO, 2010, p.640). 

 

Eu comecei a estudar o problema do espaço na terapêutica ocupacional, com 

Fernando Diniz. Não há nada de pouco valor, tudo é extremamente valioso. 

Marleau-Ponty, em Fenomenologia da Percepção, diz que o delírio é a 

aproximação excessiva do objeto, então eu via que eles pintavam as figuras 

umas em cima das outras e o filme de Leon foi feito neste sentido, mostrando 

o afastamento das imagens. (Fernando) vê, sente, vivencia o objeto muito 

próximo a ele, então o trabalho todo de Fernando ele fazia as coisas 

imbricadas, como desimbricar? Mesmo quando diferenciadas elas eram 

excessivamente próximas. O filme mostra toda essa sequência, da 

aproximação excessiva até o espaço se abrir. Esse foi o trabalho que eu 

apresentei em Zurique, no II Congresso de Psiquiatria “A Busca do Espaço 

Cotidiano”. O doente quer o espaço cotidiano, mas não pode, ele está em outro 

espaço, aí vem a psiquiatria tradicional e pergunta “onde você está”, aí o 

sujeito fica desesperado, porque o tempo para ele é outro tempo diferente do 

nosso. Pergunta “que horas são? (SILVEIRA, citada por LEAL; FILHO, 

1992). 

 

 

 Toda a pintura de Fernando é percebida como um esforço reorganizativo do ego. Chama 

a atenção o esforço relativo ao espaço, porém é importante assinalar que a aspiração de 

Fernando era morar em uma casa de verdade e a casa que ele percebia ao longo de sua infância 

como verdadeira era a casa burguesa onde sua mãe trabalhava. O tema de Fernando foi a casa, 
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a casa que ele nunca teve na realidade objetiva, mas viveu em fantasia, a casa onírica, a mesma 

imagem carregada de afeto que desestruturou o campo da consciência, foi acionada para 

possibilitar o processo de reorganização.  

 

 

 

 

O mundo real apaga-se de uma só vez, quando se vai viver na casa da 

lembrança. De que valem as casas da rua quando se evoca a casa natal, a casa 

de intimidade absoluta, a casa onde se adquiriu o sentido da intimidade? Essa 

casa está distante, está perdida, não a habitamos mais, temos certeza, 

infelizmente, de que nunca mais a habitaremos. Então ela é mais do que uma 

lembrança. É uma casa de sonhos, a nossa casa onírica (BACHELARD, 2003, 

p.75). 

 

 

 A casa onírica é um tema mais profundo que a casa natal, correspondendo a uma 

necessidade mais remota. Se a casa natal põe em nós tais fundações, é porque responde a 

inspirações inconscientes mais profundas, mais íntimas, que o simples cuidado de proteção, que 

o primeiro calor conservado, que a primeira luz protegida. A casa da lembrança, a casa natal, é 

construída sobre a cripta da casa onírica. Na cripta, encontram-se a raiz, o apego, a 

profundidade, o mergulho dos sonhos. Perde-se no infinito que existe nela. Sonha-se com ela 

também como com um desejo, como com uma imagem que, às vezes, encontra-se nos livros. 

Ao invés de sonhar com o que foi, sonha-se com o que deveria ter sido, com o que teria 

estabilizado para sempre os devaneios íntimos (BACHELARD, 2003, p.77). 

 Assim, a casa onírica é uma imagem que, na lembrança e nos sonhos, se torna uma força 

de proteção. Não é um simples cenário onde a memória reencontra suas imagens, ainda se gosta 

Fonte: http://www.museuimagensdoinconsciente.org.br/colecoes/fernando00.html# 
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de viver na casa que já não existe, porque nela se revive, muitas vezes sem se dar conta, uma 

dinâmica de reconforto. Ela protegeu e, portanto, reconforta ainda. O ato de habitar reveste-se 

de valores inconscientes, valores inconscientes que o inconsciente não esquece 

(BACHELARD, 2003, p.92). 

 Na série da casa, os objetos aparecem, de início, misturados e muito próximos uns dos 

outros. O eixo ordenador do espaço estava ausente e a percepção dos objetos se encontrava fora 

da perspectiva habitual. No processo de tentativas, Fernando relata que está aprendendo que 

uma coisa é separada da outra. Esse movimento de separação dos objetos leva Fernando a sair 

do espaço escuro, o leva a viver a sensação do espaço claro, no momento em que junta todos 

os objetos em um único quadro, re-estruturando o espaço e fortalecendo o campo da 

consciência.  

 

 

 

 

 

 

 

Ele (Fernando) foi espatifado por dentro e rompeu suas relações com o mundo 

exterior. Vi-o reorganizar-se por meio da pintura. De início, pintava um 

amontoado de objetos díspares, inteiramente desorganizados, sem nenhuma 

estruturação do espaço. Pouco a pouco, por assim dizer, foi retirando esses 

objetos daquele caos, enquadrando, destacando, isolando. Ele arrumou, então, 

a sala da casa onde gostaria de morar. Mas, para chegar aí, fez centenas de 

pinturas, mostrando de início somente soalhos, dando grande ênfase aos 

rodapés. Depois, punha sobre o piso um aquário, um piano, uma mesa, até que 

pudesse agrupar todos esses objetos numa estrutura organizada. Ele saiu, 

realmente, do caos, porque dispunha dessa maneira de se apropriar dos objetos 

e de situá-los organizadamente no mundo real (SILVEIRA, citada por Mello, 

2014, p. 217).34 

                                                 
34 Originalmente publicado na Revista Manchete, Rio de Janeiro: Bloch Editores, n.790, 1967, p.88. 

Fernando Diniz. Óleo sobre tela. 

1953. Fonte: Mello, 2014, p. 217 

A gente vai aprendendo de ano em ano. 

Uma coisa é separada da outra. A gente 

tem que saber cada parte. É para saber 

o valor de cada peça, saber o valor de 

cada pedacinho. Fernando Diniz. 

(Mello, 2014, p.217). 
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 O espaço escuro que transmite a sensação de aprisionamento, de estar envolvido, 

apertado, oprimido por uma obscuridade misteriosa, surge nas primeiras pinturas de Fernando, 

configurando imagens abstratas. Essas imagens abstratas representavam refúgios em relação às 

vivências de exclusão que provocavam intensas contradições entre os impulsos afetivos e os 

limites sociais impostos. Sentindo-se acuado, Fernando projeta conteúdos subjetivos nos 

objetos do mundo que ganham vida e o amedrontam a ponto de sentir os prédios se 

aproximarem vertiginosamente, tornando ele presa do espaço escuro. A experiência do espaço 

claro se caracteriza pela nitidez do contorno dos objetos, pela existência do espaço livre entre 

as coisas (SILVEIRA, 1981, p.33; MELO, 2010). 

 Surge um tema caro para Nise, a mobilização das forças autocurativas da psique, 

caracterizando-se por um movimento de defesa instintivo, buscando a reorganização da 

totalidade da psique. As primeiras pinturas de Fernando, por muito tempo, quando chegava da 

enfermaria, eram espessas garatujas, a enfermaria lhe infundia medo, medo que se revelava nas 

formas abstratas de autodefesa. O ateliê de pintura, por ser um ambiente acolhedor, favorece a 

livre expressão de sentimentos, o que torna o mundo, gradativamente, menos ameaçador, 

mobilizando a empatia com objetos do mundo externo, mobilizando a tendência ao naturalismo, 

oposta à abstração. No ateliê, ele procura o contato com o mundo externo, busca o espaço 

cotidiano (MELO, 2010, p.643). 

Fernando Diniz. Mello, 2014, p. 218 

Eu primeiro fiz um pedaço de cada 

canto e depois juntei tudo num só. É 

como aprender as letras a, e, i, o, u. 

A gente aprende uma por uma, para 

depois juntar e fazer uma palavra. 

As letras são mais fáceis de juntar  

do que as imagens. As figuras são 

mais difíceis para ligar. As letras a 

gente sabe logo; as figuras, nunca 

se sabe totalmente. Fernando Diniz. 

(Mello, 2014, p.218). 
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 Nise observa que o poder de síntese de Fernando encontra-se perturbado, devido a 

distorções na imagem que faz de si. Isso se deve a condições sociais opressoras e a contradições 

que dilaceram sua infância. O que a psiquiatria faz é disponibilizar métodos e locais de 

tratamento que ferem ainda mais a autoimagem do sujeito: a esquizofrenia é uma condição 

patológica muito grave, de cura quase impossível, repetem os psiquiatras, porém de ordinário 

esquecem de acrescentar que também é quase impossível reunir, no hospital psiquiátrico, as 

condições favoráveis para ser tentado um tratamento eficaz. Ao se deparar com o ambiente 

hospitalar, o indivíduo recua cada vez mais. Caso oportunizem a pintura, vai tender à abstração. 

Caso permaneça encerrado numa enfermaria sem ter ninguém que possa se interessar por suas 

sofridas vivências, recorre ao mutismo, isolamento e desagregação (Silveira, 1981, p.80; Melo, 

2010, p.646). 

 

                                                                       * * * 

 

 

Adelina Gomes não falava de jeito nenhum.  

Eu passava perto dela e dizia:  

- Bom dia, Adelina.  

Ela nunca me respondeu. Passaram-se anos. Um dia, passei e repeti:  

- Bom dia, Adelina. 

E continuei no corredor do hospital. Em seguida, a assistente social correu e, 

passando à minha frente, me disse: 

- Sabe o que aconteceu? Quando você passou, pouco depois ela lhe atirou um 

beijo.  

Meu ímpeto seria voltar, mas me segurei. No dia seguinte, em vez de dizer 

“bom dia, Adelina”, estendi a face. Ela me beijou. Estava feita a relação. 

(Silveira, citada por Mello, 2014, p. 225). 
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Adelina Gomes nasceu, em 1916, na cidade de Campos (RJ). Moça pobre, filha de 

camponeses, fez o curso primário e aprendeu variados trabalhos manuais em uma escola 

profissional. Era tímida, sem vaidade, obediente aos pais, especialmente apegada e submissa à 

mãe. Aos 18 anos de idade, apaixona-se por um rapaz que não é aceito por sua mãe, tendo que 

se afastar dele (MELO, 2001, p.84). 

 Adelina se torna, após essa vivência, cada vez mais retraída até que, certo dia, estrangula 

a gata de estimação da sua casa, em decorrência desse episódio, é internada no hospital 

psiquiátrico no dia 17/3/1937. 

 Mais de nove anos após a internação, ela começa a pintar. Suas primeiras pinturas foram 

uma série de gatos, intercalada por pinturas de flores. Certo dia, ao entregar a pintura à 

monitora, diz que queria ser uma flor (Melo, 2001, p.84). Inicialmente, Adelina fez esculturas 

de barro, modelando figuras que impressionam por sua semelhança com imagens do período 

neolítico. E suas pinturas, repletas de beleza e expressividade, mostram gatos, mães com o 

coração fora do peito e mulheres metamorfoseadas em flor.  

 

 

  

Nise analisou as mulheres-flores de Adelina associando-as ao mito grego de Dafne. No 

mito, o deus Apolo apaixonou-se pela ninfa Dafne, filha do Rio Ladão e da Mãe Terra. Ela se 

esquiva, mas o orgulhoso deus não aceita a recusa e persegue a ninfa. Fugindo sempre, Dafne 

busca, então, refúgio junto a sua mãe, a terra, que a acolhe e a metamorfoseia em vegetal. 

Adelina, inconscientemente, reviveu esse mito em seus desenhos. Nise faz uma relação entre 

as vivências de Adelina e o mito da ninfa Dafne. Adelina, assim como Dafne, se afasta de uma 

http://www.museuimagensdoinconsciente.org.br/colecoes/adelina00.html# 
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relação com um homem para ficar junto à sua mãe e metamorfoseia-se em vegetal. Dafne vira 

um loureiro e Adelina uma flor (MELO, 2001, p.84). 

 

O mito de Dafne brotou em Adelina estimulado por fatores externos. Isso é 

preciso também notar. Não sei se deixei clara a questão. Uma das críticas 

feitas ao museu é a de que se ocupa demais do mundo interno e abandona o 

externo, esquecendo-se que um reponde ao outro. Adelina era moça do interior 

de Campos, estado do Rio de Janeiro. Apaixonou-se por um homem que, não 

sei por que, a família vetou. O prontuário dos doentes, em geral, é aquela 

listagem de sintomas que não diz nada. Só quando conheci a irmã dela, 

conversando muito, é que vim a saber que a mãe fizera uma guerra tremenda 

contra o namoro, e Adelina, pessoa tímida, cedeu, afastando-se do namorado. 

Mas ficou triste, vivia deitada, e todos pensavam que aquilo seria passageiro. 

Mas não passou, e um dia ela tomou-se de um ímpeto tão violento, que 

estrangulou a gata de estimação da casa, que estava pacificamente deitada 

numa cadeira. A gata foi identificada com a mãe, que estrangulara seus 

instintos femininos, desejosos de ir ao encontro do homem amado. Ela repetiu, 

mais ou menos, o que aconteceu com Dafne: Apolo encontrou a ninfa Dafne 

no bosque, apaixonou-se por ela e, quando se aproximou, ela entrou em 

pânico, o que é difícil de conceber numa ninfa diante de um padrão de beleza 

masculina, um herói, também matador de monstros. Dafne corre para junto da 

mãe e esta a transforma num loureiro. Por isso o loureiro faz a coroa de Apolo, 

dos poetas, e é um símbolo das pessoas fantasistas (SILVEIRA, citada por 

Mello, 2014). 

 

 

 

 

Apolo e Dafne – Escultura de Bernini, 

Galeria Borghese, Roma. Fonte: Mello, 

2014, p. 226. 

Uma das "mulheres-flores" de 

Adelina - guache s/ papel (1955) - 

Fonte:www.museuimagensdoincon

sciente.org.br. 



155 

 

 

 

 

 

 

 

Em Imagens do Inconsciente, Nise analisa que o primeiro indício da desvinculação de 

Adelina com o vegetal ocorre em abril de 1962. Ela pediu uma tela e pintou, lenta e 

cuidadosamente, um vaso cheio de flores. A monitora do ateliê de pintura, Elza Tavares, ficou 

tão emocionada, que escreveu no momento, sobre o chassi da tela: “Pela primeira vez, de um 

galho saiu uma flor e não uma mulher”. O processo de libertação vinha se intensificando, a 

maioria de suas pinturas representava flores, flores que ela própria colhe no jardim do hospital, 

coloca diante de si e, atentamente, se esforça por copiar, trabalhando com os seus lápis ou seus 

pincéis. Nise assinala que as melhoras clínicas de Adelina surpreendem, ela passa a ser mais 

confiante, comunica-se com vários monitores, participa de diversas atividades de terapêutica 

ocupacional, comportando-se de maneira inteiramente diferente daquela antiga doente, 

negativista, agressiva, que passava horas a fio nos corredores do hospital, imóvel como se raízes 

a prendessem no solo (SILVEIRA, 1981, p. 228-229). 

 Um dia, seis anos mais tarde, ocorre um fato inédito, revelando que complicados 

processos inconscientes continuam a tornar-se visíveis através de imagens pintadas. Adelina, 

sem ser notada, entrou no depósito de telas do acervo do museu, onde estavam arquivadas 

Adelina Gomes. Óleo sobre papel. 1961. 

Fonte: Mello, 2014, p. 227. 
De corola de grande flor, emerge a 

mulher com os braços erguidos. 

Adelina Gomes, óleo sobre papel, 

1960. Fonte: Mello, 2014, p.231. 
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novecentas telas de vários autores, e pegou essa mesma pintura e levou-a para o ateliê. Pintou 

essa tela superpondo uma face de mulher às flores que ocupavam o centro. E ao jarro deu a 

forma da cabeça de um gato com expressão sinistra (SILVEIRA, 1981, p.235). 

 

 

 

 

 

 Momentos indicativos de volta a vivências regressivas, como esse supracitado, 

continuam a ocorrer e não impedem que o processo de autocura continue seu curso, como 

aconteceu no caso de Adelina. O estudo de séries de imagens espontâneas revela dramas 

intrapsíquicos insuspeitados que se perderiam na escuridão do inconsciente se não fossem 

configuradas por meio de pintura. O processo continua a desenvolver-se em direção à 

consciência, em direção à realidade. Desvinculada do vegetal e do animal, Adelina caminha 

para o relacionamento com o homem. Entretanto, esse relacionamento brutalmente cortado na 

sua juventude não poderia estabelecer-se sem muitas hesitações, marchas e contramarchas 

(SILVEIRA, 1981, p.240). 

 Nise segue em Imagens do Inconsciente descrevendo vários movimentos de tentativa de 

retorno à realidade externa que ocorreu ao longo dos anos com Adelina. São imagens que 

mostram movimentos das forças autocurativas da psique, com seus encontros e desencontros 

por mergulhos decorrentes dos estados inumeráveis do ser, embora muitos possam julgar esse 

processo de retorno à realidade externa demasiadamente longo, com movimentos de 

circunvoluções em torno do mesmo tema. É importante não esquecer que um percurso de ida e 

Adelina Gomes. Óleo sobre tela. 1962. 

Fonte: Mello, 2014. 

Adelina Gomes. Óleo sobre tela. 1968. 

Fonte: Mello, 2014. 
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volta a esferas subterrâneas muito profundas foi palmilhado. E em condições bastante 

desfavoráveis.  

Assinala que o hospital psiquiátrico não proporciona condições adequadas para o 

desenvolvimento de semelhantes viagens. O espaço opressor, o tumulto anônimo das 

enfermarias, pelo contrário, favorecem a regressão. E, em contrapartida, o que é ofertado pela 

psiquiatria tradicional é o sufocamento das forças defensivas do inconsciente pelo emprego de 

doses brutais de psicotrópicos e da convulsoterapia. Novos surtos da doença irrompem, as 

reinternações se sucedem. Usam-se mais psicotrópicos. E, nas folhas de anotações dos 

prontuários, registram-se embotamento afetivo, deterioração e demência.  

 

 

                                                                       * * * 

 

Enquanto acontecia a exposição denominada Nove artistas de Engenho de Dentro no 

Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1949, com grande interesse do público e divulgação 

nos meios de comunicação, e enquanto Nise aproveitava a ocasião para alertar a sociedade sobre 

o ambiente hospitalar e suas modalidades “terapêuticas”, um dos artistas do Engenho de Dentro 

era submetido à lobotomia no Rio de Janeiro. O fato de as suas esculturas terem se destacado 

na mostra não foi suficiente para impedir o veredito da medicina. Todos os esforços 

empreendidos por Nise não foram suficientes para impedir a psicocirurgia e, em pouco tempo, 

as novas esculturas revelaram o efeito devastador.  

Nesse mesmo ano, 1949, Nise ainda precisou assistir, amargamente, à realização da 

psicocirurgia em mais dois frequentadores dos ateliês da seção de terapêutica ocupacional, 

Laura e Anderson. Mas, mesmo devastada por não conseguir impedir o terror, como arma de 

luta, resolveu realizar estudos comparativos das produções plásticas antes e depois da 

psicocirurgia, com a clara finalidade de denunciar o horror dessa devastadora prática 

“terapêutica”, na tentativa de impedir que outras pessoas fossem submetidas. E de fato o 

resultado da pesquisa causou grande impacto nos meios psiquiátricos, principalmente a série 

comparativa das imagens esculpidas por Lúcio.  

Nise seguiu a sua obstinada luta de resistência, em 1950 as esculturas de Lúcio foram 

apresentadas no I Congresso Mundial de Psiquiatria realizado em Paris; em 1954, ela 

apresentou o estudo acerca das produções de Lúcio, Laura e Anderson no I Congresso Latino-

Americano de Saúde Mental, em São Paulo. Em 1955, o seu estudo foi publicado na Revista 
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Medicina, Cirurgia e Farmácia, com o título “Contribuição ao Estudo dos Efeitos da 

Leucotomia sobre a Atividade Criadora”. 

Com seu árduo trabalho de pesquisa contra-hegemônica, conseguiu denunciar e alertar 

a sociedade e causar desconforto no seu meio, porém essa prática só perdeu realmente o 

prestígio com o advento dos psicotrópicos, como nos adverte Oliver Sacks:  

 

O enorme escândalo da leucotomia chegou ao fim no início dos anos 50, não 

por alguma reserva ou reviravolta médica, mas porque um novo instrumento 

- os tranquilizantes - tornou-se disponível, sendo apresentado (como 

acontecera com a própria psicocirurgia) como totalmente terapêutico e sem 

efeitos colaterais. Se há ou não grande diferença, neurológica ou eticamente, 

entre a psicocirurgia e os tranquilizantes é uma questão incômoda que nunca 

foi encarada de verdade. Se administrados em doses maciças, os 

tranquilizantes certamente podem, como a cirurgia, induzir à “tranquilidade”, 

acalmar as alucinações e ilusões do psicótico, mas a calma a que induzem 

pode ser como a serenidade da morte – e, por um paradoxo cruel, privar os 

pacientes de resoluções naturais que podem ocorrer com psicoses, 

enclausurando-os, em vez disso, numa doença vitalícia causada pelas drogas 

(SACKS, citado por MELO, 2009). 

 

Lúcio nasceu em 1915, curso primário incompleto, trabalhou durante seis anos em uma 

papelaria. Posteriormente, fez-se vendedor ambulante de gravatas e perfumes. Dotado de 

grande habilidade, fazia por prazer trabalhos em madeira que surpreendiam a família. Nunca 

estudou desenho nem modelagem. Foi internado no Centro Psiquiátrico Pedro II em 12 de junho 

de 1947. Na folha de observação, constava: paciente angustiado, que se sente sob ameaça de 

múltiplos perigos, inimigos poderosos o perseguem, descobrem seus pensamentos, aplicam-lhe 

choques elétricos nas vísceras, em todo o corpo. Profere frases sem sentido aparente e respostas 

que não se relacionam com as perguntas. É difícil estabelecer contato com Lúcio, que se torna 

mais esquivo na medida em que o médico tenta abordar, de perto, seus problemas. Diagnóstico: 

esquizofrenia. Tratamento: Cardiazol  e eletrochoque. Reduzem-se os fenômenos tumultuosos 

do início da doença, porém persiste o mesmo quadro clínico (SILVEIRA, 1992, p.23). 

Em dezembro de 1948, Lúcio foi encaminhado ao Serviço de Terapêutica Ocupacional, 

oficina de encadernação, e apesar de já conhecer algo sobre o ofício, nada despertou o seu 

interesse. Então, pede, espontaneamente, para frequentar a seção de modelagem, onde trabalha 

com visível prazer, passando horas absorvido na modelagem do barro, produzindo obras de 

notável qualidade artística.  

 



159 

 

 

 

Existem duas esculturas posteriores à operação. O busto, modelado trinta dias 

após a lobotomia, conserva boas qualidades plásticas, mas caracteriza-se pela 

inexpressividade e pelo acabamento grosseiro. [...] Estão ausentes a tensão 

afetiva e o meticuloso tratamento técnico. Estava atingido o primeiro objetivo 

visado pelos partidários da lobotomia: separar o pensamento de suas 

ressonâncias emocionais (SILVEIRA, 1992, p.25). 

 

Quatro meses após o ato cirúrgico, Lúcio esculpe uma estranha serpente que domina, 

marca e deprime uma caverna de rocha esponjosa (que pode ser alusivo a um cérebro sendo 

cindido ao meio) (SILVEIRA, 1992). 

 

Outro fato é a série de guerreiros esculpidos antes da psicocirurgia: guerreiro egipciano, 

guerreiro francês, guerreiro em pé empunhando lança e guerreiro de joelhos, derrotado, 

revelando que, na luta do bem contra o mal, o guerreiro fora derrotado (SILVEIRA, 1992).   

Esculturas de Lúcio Noeman, antes e depois da lobotomia. Acervo Instituto Municipal Nise da 

Silveira.Disponível: http://www.ccs.saude.gov.br/memoria%20da%20loucura/mostra/lobotomia.html 

  Fonte:  O Mundo das Imagens. Nise da Silveira.  
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Sua primeira obra é cópia, de memória, de uma escultura do artista francês Lembert 

Rucki, vista por Lúcio em uma revista antes da sua internação (SILVEIRA, 1992). 

Um ano e meio após a lobotomia, Lúcio é transferido para o Hospital Gustavo Riedel. 

Consta, na sua folha de observação, o registro de desordens profundas da personalidade, seus 

inimigos “mandaram abrir sua cabeça dos dois lados e colocaram lá dentro dois dínamos de aço 

que correm pelo seu corpo todo, para transformá-lo em rato e gato” (SILVEIRA, 1992). 

Após várias tentativas de fuga realizadas por Lúcio, a direção do Hospital Gustavo 

Riedel proibiu a sua vinda ao atelier de modelagem, situado a alguma distância do referido 

hospital. Na única experiência feita, Lúcio permaneceu apático, desinteressado, sem mesmo 

tocar o barro. Recorreu-se, mais uma vez, ao desenho, na própria enfermaria, com o doente 

solicitado pelo enfermeiro.  

 

Se os desenhos de 1950 representam exemplos de etapas elementares do 

desenvolvimento da expressão gráfica, percorridas em sentido inverso, 

chegando até a fase de girino, no qual a figura humana tem apenas cabeça e 

membros rudimentares, os desenhos de 1953 desceram ao estágio mais baixo, 

à fase de garatuja. Garatujas pobres e arrítmicas, indicadoras de demência 

orgânica. Trinta e dois anos mais tarde, houve nova oportunidade de trazer 

Lúcio ao atelier de modelagem. Ele mostrou muito pouco interesse em 

trabalhar o barro que tinha diante de si. Apático, pedia constantemente para 

voltar ao leito da enfermaria. Solicitado com insistente cordialidade, moldou 

lentamente algumas disformes, terríveis carrancas. Portanto, a psicocirurgia 

em Lúcio não trouxe melhoras em seus contatos ou atividades sociais, bem 

como anulou arrasadoramente sua capacidade criadora (SILVEIRA, 1992, p. 

26-27). 

  Fonte:  O Mundo das Imagens. Nise da Silveira.  
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O combate entre o bem e o mal, que fazia Lúcio sofrer, tinha dimensões 

mitológicas. Era uma forma bastante nítida de combate entre deuses e titãs, de 

que nos fala Marie- Louise Von Franz. A mitologia narra vários episódios 

dessa terrível e muito remota luta. Foram os titãs que desmembraram Dioniso, 

esse deus que tem tantas analogias com o Cristo. Na primeira escultura de 

Lúcio, o menino Jesus vai ser massacrado, pelas forças do mal (os titãs). Mas, 

no mito, Dioniso ressuscita. A compreensão do mito talvez tivesse salvo 

Lúcio. Mas quem iria falar em mitos? O científico seria a lobotomia. A luta 

entre deuses e titãs foi reduzida a “uma luta entre rato e gato” (SILVEIRA, 

1992, p.27). 

 

E sob o olhar atento de guardiões - catalizadores afetivos- o ateliê foi revelando os 

recônditos da psique dos seus frequentadores. Os escafandristas traziam à tona imagens de 

profundo valor simbólico, onírico e artístico. Através da mitologia, da psicologia analítica de 

Jung, Bachelard e de muitos outros guias do pensamento, foi possível estabelecer as bases 

científicas para a construção do arcabouço teórico para os fatos que emergiam dos escombros 

de uma psique cindida pela psicose. A mão da guardiã do inconsciente abriu as portas via 

ciência do afeto, e o Museu Vivo foi sendo revelado a cada novo progresso dos seus 

frequentadores.  

O belo só pode ser revelado quando o olhar míope do estigma dá lugar ao espanto – 

inquietação – questionamento. Assim, é gerada a oportunidade de construção do novo, 

inaugural. Uma nova teoria que possa explicar novos achados. Para o cartesianismo, seriam 

garatujas produzidas por uma psique devastada. Para Nise, revelou-se a luta da psique, para 

  Fonte:  O Mundo das Imagens. Nise da Silveira.  
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restabelecer o equilíbrio. Luta árdua, travada nos recônditos do inconsciente, luta que traz a 

marca da ancestralidade emergente, o enigma que se transmuta e ganha formas numa tela, na 

argila, são mãos que contam histórias impossíveis de ser acessadas pelas vias da elaboração 

verbal. Mãos que revelam dores, traumas, amores, sonhos. O uso dos elementos para a 

materialização do indizível foi o segredo do Museu, que vive para denunciar a não visão da 

ciência clássica psiquiatra sobre os fenômenos da psique.  

Assim, após revisitar as conquistas de uma história de resistência, presentes na Casa das 

Palmeiras e no Museu de Imagens do Inconsciente, assim como em fragmentos de histórias e 

obras de três artistas revelados no Museu, passa-se ao próximo capítulo, dedicado ao encontro 

e a narração do indelével da vida.  
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4 ENTRE AMIGOS: ENCONTROS E CONVERSAS COM NISE 

 

4.1 NISE NA VISÃO DOS AMIGOS 

 

“Eu sou como sururu, uma ostrinha difícil de se abrir” Nise. 

 

 

Fotopintura de Nise da Silveira, de Luiz Santos e Mestre Julio Santos, Engenho de Dentro, 2012. Fonte: 

http://imanentemente.blogspot.com.br/2014/01/revolucao-no-engenho-de-dentro.html. 
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 O presente subcapítulo tem o propósito de narrar encontros de pessoas que conheceram 

Nise, que compartilharam momentos da sua trajetória. Traz relatos que descrevem, na ótica dos 

narradores, traços característicos da sua personalidade. É o momento das lembranças sobre 

quem marcou e deixou, como legado, uma obra emblemática, além de muita saudade.  

 

                                                                                                                         Nise por Di Cavalcanti, 195835 

 

  O olhar descritivo de Bernardo Carneiro Horta, jornalista e frequentador do Grupo 

de Estudos C. G. Jung, representa um convite ao devaneio do encontro com Nise: 

 

Nise da Silveira era personalidade singular e, em seus hábitos e costumes, isto 

se refletia fielmente. No dia-a-dia, não usava calças compridas, nem roupas 

pretas. Só trajava vestido, e os cabelos, compridos e castanhos, estavam 

sempre em coque. Não portava joias, nem bijuterias. No rosto, os óculos tipo 

“fundo de garrafa”. Era mirrada, magrinha, entre clara e morena. Possuía 

grandes olhos castanhos – que pousava sobre seus interlocutores com olhar 

profundo, em longas pausas silenciosas. Quase não ia à casa dos outros, nem 

a eventos ou festas. Raramente, visitava amigo ou parente. Tinha raciocínio 

                                                 
35 “O Di Cavalcanti me pintou com um gato. O quadro é belíssimo, está na sala da minha casa. Então, eu apareço 

de chapéu, um vestido decotado, com um gato no colo. Mas não sei donde é que ele tirou aquele decote enorme. 

Eu nunca usei decote, sou tímida” (Silveira, citada por Horta, 2009). 
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profundo e sofisticado. Possuía exata consciência do sentido de suas palavras. 

De repente, se mostrava rebuscada. Noutras ocasiões, coloquial. Era generosa 

– e também agressiva. Comum e, subitamente, dramática. Nise trafegava sem 

dificuldade por diferentes situações sociais e culturais. Simpática, 

inteligentíssima e bem-humorada – assim ela se mostrava nalguns momentos. 

Noutros, era brava, cortante e irritada. Contava aos amigos mais próximos: 

“Veio um pessoal me entrevistar, mas as perguntas eram fúteis e riam do que 

não tinha graça. Então, eu disse: podem ir embora, vocês não entenderam 

nada! Meu lado Lampião não se segurou.”  A própria Dra., divertindo-se, se 

apelidou de “filhote de Lampião” por conta de seus arroubos.” (HORTA, 

2009, p.50-51, grifo nosso). 

 

 

 É assim que o escritor Graciliano Ramos descreve, na obra Memórias do Cárcere, seu 

encontro, na prisão, em meados dos anos 30, com a alagoana que, poucos anos depois, iria 

revolucionar o tratamento psiquiátrico. E ele segue registrando as impressões do encontro com 

Nise:  

 

Uma voz chegou-me, fraca, mas no primeiro instante não atinei com a pessoa 

que falava. Enxerguei o pátio, o vestíbulo, a escada já vista no dia anterior. No 

patamar, abaixo de meu observatório, uma cortina de lona ocultava a Praça 

Vermelha. Junto, à direita, além de uma grade larga, distingui afinal uma 

senhora pálida e magra, de olhos fixos, arregalados. O rosto moço revelava 

fadiga, aos cabelos negros misturavam-se alguns fios grisalhos. Referiu-se a 

Maceió, apresentou-se: – Nise da Silveira. 

 

Noutro lugar o encontro me daria prazer. O que senti foi surpresa, lamentei 

ver a minha conterrânea fora do mundo, longe da profissão, do hospital, dos 

seus queridos loucos. Sabia-a culta e boa, Rachel de Queirós me afirmara a 

grandeza moral daquela pessoinha tímida, sempre a esquivar-se, a reduzir-se, 

como a escusar-se de tomar espaço. Nunca me havia aparecido criatura mais 

simpática. O marido, também médico, era o meu velho conhecido Mário 

Magalhães. Pedi notícias dele: estava em liberdade. E calei-me, num vivo 

constrangimento.  

 

De pijama, sem sapatos, seguro à verga preta, achei-me ridículo e vazio; 

certamente causava impressão muito infeliz. Nise, acanhada, tinha um sorriso 

doce, fitava-me os bagulhos enormes, e isto me agravava a perturbação, 

magnetizava-me. Balbuciou imprecisões, guardou silêncio, provavelmente se 

arrependeu de me haver convidado para deixar-me assim confuso (RAMOS, 

1965, p.198-199). 

 

 E o autor de Memórias do Cárcere retoma esse encontro em outro trecho da obra: 

 
A figura de Nise entrara-me fundo no espírito. Apesar de havermos ficado 

momentos difíceis um diante do outro, confusos, aturdidos, em vão buscando 

uma palavra, aquela fisionomia doce e triste, a revelar inteligência e bondade, 

impressionava-me. Não me arriscaria a dirigir-me a ela. Se isso acontecesse, 

emudeceríamos outra vez, permaneceríamos no constrangimento horrível, a 

catar ideias incompletas e espalhadas. Contentava-me perceber-lhe à distância 

a palidez, o sossego fatigado, a viveza dos enormes bagulhos (RAMOS, 1965, 

p.210). 
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 O histórico encontro com Graciliano Ramos, relatado em Memórias do Cárcere, fez 

nascer uma amizade que transcendeu os muros da prisão. Ambos se encontravam com 

frequência na livraria José Olympio. Apaixonada por literatura, costumava dizer aos seus alunos 

que eles aprenderiam mais sobre a psique humana com a obra de Machado de Assis do que em 

certos livros científicos, Nise conversava, nesses encontros com o conterrâneo, sobre os mais 

diferentes temas, como afirmou em diversas entrevistas (GAZETA DE ALAGOAS, julho de 

2009). 

 A dama do inconsciente impressionara Graciliano de tal forma, lembra Horta (2009), 

que, em 1939, ele lançou o livro A terra dos meninos pelados, que tinha como um dos principais 

personagens a princesa Caralâmpia. Encantado com ela e com o seu apelido, ele os incluiu em 

sua obra. 

 A admiração era mútua, e quando do falecimento do autor, Nise declarou: “Tenho com 

Graciliano Ramos uma dessas especialíssimas, raras amizades, nas quais as pessoas se 

comunicam de verdade, íntimo a íntimo.” Em algumas ocasiões, acontecia de alguém levar o 

livro Memórias do Cárcere ao visitá-la ou em uma reunião do Grupo de Estudos, e lia o trecho 

em que ele narra o seu primeiro encontro com ela. Nessa ocasião, ela ouvia calada, mas não 

fazia comentários, como era de costume, apenas pousava um olhar carinhoso e leve sorriso nos 

lábios - um tipo de felicidade clandestina – imensamente, ela o admirava (HORTA, 2009, 

p.374).  

 

 Fernando Portela Câmara, psiquiatra, relatou sobre Nise: “era uma mulher 

pequenininha, muito frágil, entretanto, tinha o espírito indômito, era uma personalidade muito 

forte”. Martha Pires Ferreira, artista plástica e astróloga, enfatiza que “ela é uma grande 

pensadora. Uma grande filósofa. Uma grande médica. Mas sobretudo, para mim, ela é uma 

grande humanista. E Agilberto Calaça, psiquiatra, complementa: “Não havia quem ficasse 

indiferente a ela, seja para amá-la ou para odiá-la. Ela também era uma grande guerreira no 

sentido de brigar por suas ideias”.36 

 

 Agatângelo Vasconcelos, psiquiatra alagoano, chegou ao Rio em 1964 para cursar 

residência médica. À época, Nise ministrava a disciplina Terapia Ocupacional Psiquiátrica no 

hospital, já sendo considerada referência na área. Dessa vivência, Vasconcelos, único ex-aluno 

                                                 
36 Vídeo: “Brasileiros: Nise da Silveira”. Publicado em Nota do Tempo. Disponível em:  

https://www.facebook.com/NotaDoTempo. 
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de Nise radicado em Alagoas, guarda duas lembranças: a professora séria, rígida, e a pessoa de 

temperamento difícil. “Como mestra, era maravilhosa. Tinha um conhecimento excepcional, 

mas não era uma pessoa fácil. Naturalmente que, com as pessoas mais próximas, fosse menos 

fechada. Ela própria costumava dizer ‘Eu sou como sururu, uma ostrinha difícil de se abrir.’” 

(citado por GAZETA DE ALAGOAS, 2009, p.3). 

 

 O relato de Bernardo Carneiro Horta é revelador dos traços marcantes da 

personalidade criteriosa de Nise:  

 

Nós, estudantes do grupo, temíamos pela sua reação, por sabermos se tratar 

de uma pessoa extremamente rigorosa e de posições muito definidas. 

Estávamos ansiosos. Contaram-nos que, em determinadas situações, ela não 

hesitava em expulsar gente de seu escritório-biblioteca, na Rua Marquês de 

Abrantes, no Flamengo. No dia da apresentação do trabalho, o nervosismo era 

geral. Dra. Nise chegou na cadeira de rodas, trazida por uma acompanhante e 

por sua amiga, Dra. Alice Marques dos Santos37, também psiquiatra. Entrou 

muda e continuou calada. A figura de Nise, idosa, com as mãos levemente 

contorcidas e o corpo afundado na cadeira, era marcante – sobretudo, pelo 

olhar atento e profundo, lúcido e sagaz. O que o tempo havia desfeito no físico, 

a experiência potencializara no intelecto e nos sentimentos. Ela estava 

vivíssima num corpo antigo, consciência eterna e iluminada na queda livre da 

matéria. No final da nossa apresentação, acendemos a luz da biblioteca e, por 

minutos intermináveis, a Dra. permaneceu muda, com as duas mãos juntas, na 

altura da boca. Todos calados, aguardávamos sua reação, mas ninguém ousava 

perguntar. De repente, ergueu os dois braços, como quem festeja, e disse em 

tom épico: “Viva! Então vocês vestiram o escafandro e mergulharam fundo... 

Eu preciso de escafandristas que estejam dispostos a mergulhar no fundo da 

psique, que acompanhem a viagem do esquizofrênico e, depois, retornem à 

superfície com ele”, prosseguiu enfática. A psiquiatra havia gostado do 

audiovisual e pudemos, então, relaxar e bater um papo mais descontraído. Nise 

e Alice fizeram comentários sobre o trabalho e, ao final do encontro, a Dra. 

me convidou para visitar o Grupo de Estudos C.G.Jung, que se reunia em sua 

biblioteca, às quartas-feiras. Na quarta seguinte, eu estava lá e, após algumas 

semanas, me tornei integrante do Grupo. Com o passar do tempo, fui 

compreendendo que ali se encontrava um gênio vivo – uma joia de valor 

incalculável: Nise.  

Empolgado com o que aprendia naquele grupo fantástico, eu anotava tudo 

incessantemente. A Dra. não gostava, achava estranho. Simpatizava comigo, 

mas inicialmente mantinha uma distância estratégica.  

Era desconfiada. Dependendo da fase, até mesmo agressiva. Uma vez, se 

irritou de tal forma com minhas anotações e metralhou: “Para com isso! Vê-

se bem que você é jornalista, inconveniente, ignorante, não entende de nada! 

                                                 
37 Alice Marques dos Santos foi a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora de hospital psiquiátrico, na América 

Latina. Na obra de Nise, se revelou pilar. “Assim, Alice Marques dos Santos, médica da linha antipsiquiátrica, 

revolucionária, foi uma das primeiras profissionais que deram início ao que hoje se chama de clínica de portas 

abertas (...) Por tudo isso e muito mais, tenho o orgulho de revelar que eu e Alice temos uma amizade de 50 anos 

(SILVEIRA, citada por Horta, 2009, p. 378). 
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É perigoso... Calado!!! Está anotando o que eu digo pra quê? Vai mandar para 

Platão?! 

No entanto, como suas declarações e relatos eram fascinantes, para mim era 

difícil resistir. Eu parava – mas, logo depois, a desobedecia e prosseguia 

escrevendo. Quando estava falando sobre temas, em geral, não se incomodava 

que os presentes anotassem – no entanto, quando percebia alguém registrando 

suas histórias pessoais, se incomodava profundamente.  

Frente às broncas, eu levava na brincadeira – e foi exatamente por isso que 

consegui me aproximar cada vez mais da Dra. Era preciso não levar o dito ao 

pé da letra. Ela se expressava exageradamente, com franqueza e emoção 

exposta, e muita gente não estava acostumada àquilo. Naquele mesmo dia em 

que me xingou na frente de todo mundo, me chamou ao final da reunião e 

disse baixinho no meu ouvido: “não gosto de quem não reage às minhas 

broncas e abaixa a cabeça. Quando brigo com alguém, gosto que reaja” – e me 

olhou com carinho e firmeza. Convivi 12 anos com Nise da Silveira, e durante 

cinco deles frequentei assiduamente o Grupo de Estudos. Apenas após dois 

anos de amizade, a senhora das imagens passou a confiar em mim. Era radical 

(Horta, 2009, p.18-19, grifo nosso). 

 

 

E Marie-Louise von Franz, colaboradora e analista junguiana, deixou registrado sobre 

Nise: “É muito reconfortante saber que alguém compreendeu tão bem Jung, do outro lado do 

mundo. E eu admiro a clareza e a coragem pela qual você (Nise) diz o que deve ser dito”. 

(Mello, 2014). 

Como esclarece Horta (2009), além de analista, a suíça Von Franz foi também 

supervisora dos estudos de Nise, em suas diversas estadas na Europa, e a primeira leitora do 

livro Imagens do Inconsciente. Após a escrita de cada capítulo, estes eram traduzidos para o 

inglês e enviados para Zurique. Então, Von Franz fazia comentários e observações. Em uma 

das correspondências, escreveu a passagem supracitada. 

 

Edmar Oliveira, psiquiatra, na obra Ouvindo Vozes, narra momentos vividos quando 

assumiu a direção do Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II (Engenho de Dentro), com a árdua 

missão de abrir as portas e deixar a Reforma Psiquiátrica entrar. Em algumas passagens, narra 

lembranças da sua vivência com Nise.  

 

O trabalho da doutora Nise, reconhecido mundo afora, foi todo feito no 

Engenho de Dentro, de forma marginal. Aqui ela nunca foi aceita. Atravessou 

o Atlântico para levar as mandalas de seus pacientes ao mestre Jung e receber 

o reconhecimento europeu. Montou, com obras dos pacientes, o Museu de 

Imagens do Inconsciente. Se do lado de fora seu trabalho ganhou 

materialidade, reconhecimento, do lado de dentro sempre foi desdenhado 

como uma coisa menor no saber científico do hospício. Por isso escolhemos 

seu nome. Para simbolizar que alguma coisa ia acontecer na instituição 

centenária. Que o que era marginal estava sendo oficializado. Isso, ao mesmo 

tempo em que trabalhos voluntariosos, marginais, mas que marcaram a 
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instituição, foram valorizados. O Espaço Aberto ao Tempo, lugar de onde vim, 

o hospital-dia do hospital Adauto Botelho, a Casa de Engenho, o hospital-dia 

para crianças, esses trabalhos, entre outros, se destacaram da mesmice do 

hospício, porque eles se identificavam com a marca da Nise (OLIVEIRA, 

2009, p. 37-38, grifo nosso). 

 

Conheci a doutora nos grupos das terças-feiras no Museu e nos que organizava 

em sua casa, mesmo depois de aposentada. Sempre tive por ela a maior 

admiração. Com ela aprendi que não existe a psiquiatria alternativa que eu 

defendia então. Ela me repreendeu, muito no seu estilo: “Meu filho, a minha 

psiquiatria não se alterna a esta outra que está aí. É outra coisa que quero 

colocar no lugar.” Lembrei dessas palavras, quando estava na angústia 

paralisante inicial. Sei que ela me repreenderia de novo, por usar seu nome em 

vão neste vale de lágrimas. No entanto, o nome de uma pessoa como Nise não 

lhe pertence. Tomei emprestado, de forma arriscada, com um bom propósito. 

O único medo que tenho é a aparição do fantasma da doutora para reclamar 

comigo o atrevimento.... (OLIVEIRA, 2009, p.38). 

 

 

Elvia Bezerra, autora de A Trinca do Curvelo: Manuel Bandeira, Ribeiro Couto e Nise 

da Silveira, deixou registrado, no texto Nise da Silveira: um retrato38, lembranças sobre a sua 

vivência com Nise, descritas a seguir: 

 

Do encontro... 

Foi ali que a conheci, quando em 1988 comecei a estudar a psicologia junguiana. Sentada à 

cabeceira de uma mesa retangular rodeada de bancos toscos, onde seus amados gatos circulavam com a 

gentileza própria de anfitriões, ela sequer perguntava o nome de quem estava presente. Um novo 

candidato ao grupo abria a porta, entrava e sentava-se. Se quisesse, permanecia em silêncio e saia assim, 

deixando os presentes sem saber que ali tinha estado. No entanto, nada escapava ao olho da mestra que, 

dessa maneira, fazia a seleção mais rigorosa: como nada é exigido de quem frequentava a reunião, só 

permanecia ali quem tivesse, ou descobrisse, verdadeiro interesse no assunto. Não podia haver critério 

mais seletivo! 

Privilegiada que fui por ter sido escolhida para ajudá-la na revisão de seus textos ou para 

colaborar fazendo pequenas traduções, ela abriu-me um mundo. Durante esse período em que atuei como 

sua colaboradora, vivi num “cativeiro feliz”, expressão que usou o escritor argentino Alberto Manguel 

na sua deliciosa A história da leitura, referindo-se ao período em que lia em voz alta para Jorge Luís 

Borges, cego. 

No cativeiro de Nise da Silveira não havia trégua. O estudo de Jung era contínuo, e a paixão 

com que ela se debruçava sobre a obra de Spinoza me encantava. O prazer com que estudava mitologia 

grega! 

Muitas vezes interrompia o trabalho para contar um caso. Descontração de minutos e, em 

seguida, retornava naturalmente ao estudo, ao silêncio. Daí a mais uma hora, nova brincadeira, novo 

intervalo, e o espontâneo retorno ao livro. Era uma disciplina rigorosa, mas natural. 

 

Obstinação científica... 

Certa vez, durante uma greve de ônibus em que os táxis não chegavam até Santa Teresa, onde 

moro, desci a pé até a sua casa, no Flamengo. E voltei a pé, sem ousar romper o compromisso. Sua 

lendária bravura intimidava a muitos, enfureceu a outros tantos, e sobretudo tornou-a incômoda aos que 

placidamente aceitaram a imposição dos laboratórios em detrimento da dignidade do doente mental.  

                                                 
38 Disponível em: http://www.museuimagensdoinconsciente.org.br/pdfs/Elvia_Bezerra.pdf. 
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 Por sua luta, tornou-se uma “figura épica”, nas palavras de Wilson Coutinho. Mesmo assim, seu 

trabalho no Brasil não tem tido o reconhecimento que merece, e enquanto esperamos que gerações 

futuras saibam honrá-la mais que nós, continua valendo o alerta que, em certa ocasião, fez o nosso poeta 

Manuel Bandeira: “Somos assim: conhecemos e celebramos autores europeus de terceira e quarta 

ordem; relegamos ao esquecimento os gênios do nosso continente.” 

 

Memórias... 

Das lembranças tão caras de nossa convivência, relato a seguir apenas uma que atesta a largueza 

de espírito dessa personalidade extraordinária: 

Encerrávamos o trabalho no seu apartamento-biblioteca por volta das sete da noite. Em seguida, 

eu a acompanhava até o quarto andar e ali me despedia. Muitas vezes, porém, ela insistia em que eu 

ficasse para o jantar, refeição leve que, de modo geral, constava de uma sopa de arroz integral com 

legumes.  

Certa noite em que aceitei o convite, sentamo-nos à mesa e esperávamos que a empregada nos 

servisse. Mas a moça tinha ciúmes da Doutora, como a chamávamos nós, os que lhe eram mais chegados. 

Eu não escapava à hostilidade da empregada e, apesar disso, lá estava, à espera do jantar. 

Para a minha anfitriã, vi chegar o prato quentinho, o cheiro nos anunciando o sabor. Para mim, 

uma xícara de café com leite frio e um pãozinho, também frio, ligeiramente amanteigado. O café usado 

devia ser o que sobrara do almoço, pois era turvo e não tinha o aroma tão conhecido. A xícara estava 

fria.  

A doutora olhou atentamente para a refeição que me tinha sido destinada e, sem levantar o tom 

de voz, apenas muito pausada e serenamente dirigiu-se à empregada: “Pode levar a minha sopa. Quero 

o mesmo que a Elvia.” 

Falou com tal firmeza e superior dignidade que me deixou impedida de contestar sua ordem, 

ainda que eu me sentisse no dever de lhe lembrar a recomendação médica para a alimentação adequada 

aos seus oitenta e nove anos de idade, na ocasião. Constrangia-me aquela solidariedade torrencial; não 

me julgava merecedora. A empregada, por razões naturalmente diversas das minhas, sentiu-se tão 

intimidada quanto eu e limitou-se a retirar o prato e trazer, conforme a ordem, mais um café com leite 

frio e um pãozinho magro de manteiga. 

A contundência da atitude da Doutora me desnorteara. Eu já não sabia se me preocupava com 

sua saúde, se me envergonhava diante da natureza de sua renúncia, ou se tudo- pensava -não passava de 

uma grande brincadeira. Misto de emoção, estranhamento, perplexidade.  

Não dissemos uma palavra. Nos seus “bugalhos enormes”, como chamou Graciliano Ramos aos 

seus grandes olhos, vi o clarão de uma firmeza incondicional, e no silêncio de nossa degustação 

franciscana, a cumplicidade mais farta que eu já experimentara. Serena, ela me olhava com naturalidade. 

Nunca as palavras de Novalis me pareceram tão verdadeiras: Manger em commun est l’acte symbolique 

de l’union.  

Antes de deixá-la, unimos demoradamente nossas faces e, ao me desprender do abraço, percebi 

que um sorriso leve se prolongava no canto de seu olho.  
 

 

Martha Pires Ferreira, artista plástica e astróloga, deixou registradas suas lembranças 

na segunda parte da obra Senhora das Imagens Internas, que ela organizou com escritos 

dispersos de Nise. Dos seus escritos sobre a vivência com Nise, peguei, de empréstimo, trechos 

que possam revelar um pouco mais dessa história... 

 

Sobre Dr. Mário... 
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 Muito me atraía sua clareza política e a do brilhante homem que foi seu marido, Dr. Mário 

Magalhães da Silveira, médico sanitarista. Eram contestadores veementes; adversários radicais da classe 

dominante. Defensores dos mais fracos e excluídos. Jamais coniventes com uma sociedade injusta e 

arrogante. Admiravam-se reciprocamente. Dr. Mário era, em certas ocasiões, terrivelmente mordaz. 

Senhor de sagacidade, perspicácia e generosidade ímpar. Grande provedor. Gostavam de receber com 

prazer os amigos em sua mesa fartíssima. Círculo seletivo, que ia de ministros de Estado, embaixadores, 

intelectuais ou artistas, ao porteiro do prédio, onde moravam na rua Marquês de Abrantes. Os dois com 

temperamentos bem diferentes viviam com veracidade. (Dr. Mário faleceu em 1986) (Ferreira, 2008, 

p.370-371). 

 

 Dr. Mário conhecia Nise na palma das mãos, a protegia em seus relacionamentos sem medidas. 

Ele não tinha papas na língua, arrasava, sem cerimônias, com as pessoas que apareciam em sua casa; 

com seu olhar afilado, percebia logo não ser lá flor que se cheirasse. Era desconcertante como ironizava 

pessoas de empáfia ou alienadas nas questões humanas, políticas, sociais. Nise, com os braços sempre 

prontos ao acolhimento, por vezes se esbarrou com colaboradores ingratos e tramoiteiros que chegaram 

mesmo a humilhá-la39 (Ferreira, 2008, p.337) 

 

Cafés, prosas, pedidos inesperados... 

 

Gostávamos do que é simples: chá, biscoitinhos e torradas com geleia. Por vezes um queijinho 

francês, chocolates suíços ou belgas davam aquele toque ainda mais refinado, em conversas amenas, 

rodeadas dos amigos, sempre acolhidos amorosamente. Nossa amizade estacionaria nas portas do 

castelo interior, caso o preconceito para com a astrologia a atingisse. Para surpresa minha, no início da 

década de 70, Dra Nise me pediu um favor, em segredo: “gostaria que você fizesse meu horóscopo”, 

seus olhos atentos e apreensivos alcançaram os meus. Sorri. Ela me ofereceu sua data de nascimento: 

dia, mês, ano, hora e local. E foi Dona Nazinha (Maria Lídia), sua mãe, pianista, quem me confirmou 

os dados – 15 de fevereiro de 1905, às 2:10h da madrugada, em Maceió, Alagoas. “Ah, agora explicam 

as minhas contradições, esse capricórnio freando, essa ferrenha obstinação, e este Aquário rebelde, 

libertário.” Como sabia das coisas! (Ferreira, 2008, p.371-372). 

 

“Que desaforo à minha revelia... quero me retratar, vem cá, Martinha, somos muito afins, você 

também gosta de briga.” Disse isso segurando meu pulso e colocando seu dedo indicador junto ao meu, 

lado a lado. Eu havia contestado com firmeza (em seu nome) para não colocarem uma placa com o nome 

dela numa sala de uma instituição psiquiátrica, onde ainda aplicam eletrochoques, totalmente em 

desacordo com suas ideias e princípios. Não cabe o nome de Nise onde houver eletrochoques. (p.344-

345) 

 

O mergulho imponderável na substância infinita... 

 

“Martinha, você é minha... fiel amiga.” Pronunciei: querida! Comovida, fiquei em silêncio. Nos 

seus três últimos anos de vida eu ficava ao seu lado, todas as semanas, fazendo companhia. E cuidando 

dela junto com seus amigos e amigas (p.345). 

“Que coisa incrível, eu tinha mente alerta. Estou alarmada. É um desastre perder a memória, é 

uma sequência, estou impressionada com a minha enfalia, minha enfalia. Uma falha grave.” – dia de seu 

aniversário, 15 de fevereiro de 1999. A partir desse período, por vezes, a memória falhava, mas sempre 

atenta ao seu inconsciente, cuidadosa, permaneceu lúcida, até o fim de seus dias, em 30 de outubro de 

1999 (p.345). 

                                                 
39 “Servi de agulha para muita linha ordinária”. Inspirando-se em Machado de Assis, Nise sempre repetia essa 

frase, com uma voz embargada e tom amargo, quando se sentia traída por seus colaboradores em sua obra. 

(Ferreira, 2008, p.328) 
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Em maio de 1998, percebendo alterações em sua mente, preocupada, me disse: “E eu que era 

sempre tão alerta, tenho tido claudicações”, e ajeitava os cabelos, numa pausa extensa. As percepções 

destas alterações não a deixaram esmorecer jamais. Diálogos contínuos do consciente com o 

inconsciente a sustentavam no insondável da existência. Carinhosamente já há muito tempo eu só a 

chamava dona Gatilda, e passei a ficar mais e mais presente ao seu lado (p.373). 

Nesses últimos períodos da sua vida poucas eram as coisas que a atraiam. Praticamente, só os 

animais a encantavam. A força instintiva do animal a fazia renascer, permanecer produtiva. Realizou 

com Sebastião Barbosa, fotógrafo, seu último livro (Gatos, a emoção de lidar. Rio de Janeiro: Leo 

Christiano Ed., 1998). Procurava recuperar forças e pensava em escrever sobre Laing e, também, sobre 

Marie-Louise von Franz, sua analista e supervisora. Para Dra. Nise, esta sua grande amiga era a mulher 

mais inteligente do mundo (p.373). 

Perto do Natal, teve uma fortíssima pneumonia e viveu a solidão aterradora do sentimento de 

morte. “Martha, você precisa ensinar as pessoas a morrer”, “As pessoas não são preparadas para morrer”, 

disse-me, várias vezes (p.374). 

Em 15 de fevereiro de 1999, dia do seu aniversário, falou-me tranquila e firme: “Estou perto da 

morte”. Percebi que a morte se anunciava:  

- Doutora, a senhora tem sonhado? 

- Sim. 

- Com que? Perguntei-lhe. 

- Com os mortos, eles estão vindo. 

- Fique tranquila querida, deste momento nada sabemos. Eu estou aqui, estarei sempre aqui, ao 

seu lado. 

- Adormeceu. 

Embora dela emanasse uma força inacreditável, passei a chamá-la de minha filhinha, diante da 

fragilidade e da inexorável desagregação do corpo. Ela não temia a mortalidade corpórea. Uma profunda 

reflexão se fazia presente diante do mistério da vida, certo medo mortal da certeza do imortal, da 

plenitude do ser, substância infinita.  

Nos seus últimos dias, prisioneira no CTI, eu falava para ela da poesia de João da Cruz e lia seu 

livro Cartas a Spinoza. Um dia ao ler a VII Carta, as lágrimas escorreram até os lábios. Nossos olhares 

se encontraram. E sorriu repleta de magnitude.  

No CTI, estava todo o tempo cercada de amigos que se desdobravam em calor humano tentando 

aliviar tanto sofrimento. Revezávamos um de cada vez. Foram quase cinquenta dias. Via dolorosa. 

Gestos de indignação e resignação. Força de mártir e lucidez admirável (p.375). 

 

 

Na obra Viagem a Florença: cartas de Nise da Silveira a Marco Lucchesi, duas cartas 

trazem o prenúncio do mergulho próximo... 

 

 
Querido Lucchesi 

Estou doente, por isso não lhe tenho escrito. 
Saudades e abraços, 

Nise. 

 

 
Marco  

A b c d não posso escrever mais. Estou muito doente, abandonada e tentando fazer amizade com a morte. 
Não é tão difícil.  

                                                              O grande afeto de sempre, 
                                                                               Nise. 
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Jovem e ainda senhora do charme que Di Cavalcanti transpôs para a tela quando lhe pintou 

o retrato, Nise da Silveira partiu rumo ao desconhecido, em 30 de outubro de 1999, aos 

noventa e quatro anos, depois de profundo sofrimento que durou quase dois meses, período 

em que se manteve lúcida e digna como viveu. 
 

 

  

A cerimônia de despedida foi encerrada com as palavras de ordem: 
 

 “Pelo fim dos manicômios! Pelo fim das torturas aos doentes mentais”.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quem conhece esses sons lindíssimos? Só duas 
pessoas no mundo – Spinoza e Nise. 

                                                   9/9/91.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

                                                 
40 Jornal do Brasil – RJ- 1º de novembro de 1999.  
41 Carta enviada de Nise para Marco Lucchesi, disponível na obra Viagem a Florença.  
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4.2 O CAMINHO DO MEIO: CARTAS A NISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

  

 

 

 

 

 

 

Foto: Selo comemorativo do centenário de 
nascimento de Nise.  

 

Para: Sra Professora Nise da Silveira. 
Endereço: Rua Ramiro Magalhães, 521  
Engenho de Dentro – Rio de Janeiro. 
CEP: 20730-460. 
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A inspiração para a escrita de Cartas a Nise veio como ressonância da leitura do livro 

Cartas a Espinosa (Silveira, 1999); igualmente, pauta-se na modalidade de condução com 

inspiração poética que dialoga com o aporte teórico do estudo.  

 Os poetas, enfatiza Galeno (2005), optam pelo diálogo arte-ciência-vida e indicam que 

proposições científicas sejam embelezadas pelos jardins íntimos da prosa e da poesia, adotando 

também a comunicação direta e viva das cartas. Nas cartas, o exercício da liberdade possibilita 

que ideias que, por vezes, nos possuem, atormentam, excitam e guiam, possam ser explicitadas 

como jorros de escritas de si, “há palavras ou ideias que açoitam nossas mentes e tornam-nos 

reféns de suas garras imaginárias, lutando para que essas se manifestem, mesmo que 

desordenadas e embaraçadas.” Foucault ressalta que, nas cartas, há desvelamento e objetivação 

da alma, um face-a-face, uma presença imediata e quase física (GALENO, 2005, p.135-137). 

 Concorda-se com Nise quando escreve no prefácio da obra Imagens do Inconsciente que 

“a presença da emoção é permanente” e esclarece que “Assim, posso abster-me de dar 

explicações, decerto inúteis, ao leitor particularmente cioso da rigidez científica que por acaso 

percorra páginas deste livro (Silveira, 1981, p.12). Com isso, faz-se premente lembrar que esse 

capítulo Cartas é permeado por laços de afeto, por vezes, destoantes da rigidez científica. 

Foram elaboradas cartas no labor da subjetividade em que razão e emoção deram-se o privilégio 

do convívio comum. A proposta é unir razão e subjetividade ou como disse Pablo Neruda no 

filme O Carteiro e o Poeta42 “Olha Mario, não posso dizer-te com palavras diferentes das que 

usei. Quando se explica, o poeta torna-se banal. Melhor que qualquer explicação, é a 

experiência de sentimentos que a poesia pode revelar 

a uma alma suficientemente aberta para entendê-la.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Filme o Carteiro e o Poeta. Direção de Michael Radford. 1994. Itália. 

Foto: Nise por Rose Valverde 

Fonte:https://www.facebook.com/Nise

.da.Silveira 



176 

 

 

 

As cartas levam cores e tons, transportam o colorido da emoção humana. As cartas 

revelam, por exemplo, a surpresa da resposta à inocente pergunta de uma menina de oito anos 

sobre a existência de Papai Noel, diria o editor do jornal à curiosa menina:  

 
As coisas mais concretas do mundo são as que nem crianças nem adultos conseguem 
ver. [...] o mundo invisível é coberto por um véu que nem o homem mais forte, nem 
todos os homens mais fortes juntos são capazes de rasgar. Só a fé, a fantasia, a 
poesia, o amor e o sonho conseguem abrir aquela cortina e contemplar e retratar a 
suprema beleza e suprema glória. Tudo isso é real?  Ah, Virginia, essa é a única 
coisa real e imutável que existe neste mundo. Sim, Virginia, Papai Noel existe! 
(Usher, 2014, p.111). 

 

 

As cartas levam a angústia da esposa preocupada de Winston Churchill (primeiro-

ministro do Reino Unido no período da Segunda Guerra Mundial) que escreveu uma carta, a 

rasgou e reescreveu para lembrar ao amado esposo que “só com calma se reina sobre as almas”. 

(p.109). 

 As cartas que levam notícias de Fiódor Dostoiévski para o irmão Mikhail Dostoiévski, 

após ser preso e escapar do fuzilamento em praça pública em São Petesburgo43
. “Não chores por 

mim!” disse o romancista russo que solicitou, entre outras coisas, ao irmão:  

 
Escreve-me com mais frequência, conta-me mais detalhes, mais, mais fatos. Envia-
me, em cada carta, todo tipo de detalhe relacionado com a família, toda ninharia; 
não esqueças. Isso me dará esperança e vida. Se soubesse como tuas cartas me 
reanimam aqui na fortaleza. Os últimos dois meses e meio, durante os quais me 
impediram de escrever ou receber uma carta, foram muito difíceis para mim. Fiquei 
doente (Usher, 2014, p.172). 
 

 

 Podem ser tristes como a carta de despedida deixada sobre a lareira por Virginia Woolf 

para o amado esposo Leonard Woolf. Carta de despedida da vida, por não suportar mais 

conviver com as crises de depressão e sofrimento. 

 
Meu querido 
Tenho certeza de que vou enlouquecer de novo. Não podemos passar por mais uma 
daquelas crises terríveis. E, dessa vez, não vou sarar. Começo a ouvir vozes e não 
consigo me concentrar. Por isso estou fazendo o que me parece a melhor coisa. Você 
me deu a maior felicidade possível. Você foi, sob todos os aspectos, tudo o que 
alguém poderia ser. Acho que não existiam duas pessoas mais felizes, antes de 

                                                 
43 No último instante, a execução fora suspensa e os membros do Círculo Pietrachévski (uma sociedade secreta de 

intelectuais que se reuniam com frequência para discutir literatura) foram enviados para a prisão. Dostoiévski foi 

liberado cinco anos depois e escreveu extensa obra literária, destacando-se os clássicos como Crime e Castigo e 

Os irmãos Karamázov (p.170). 
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aparecer essa terrível doença. Não consigo mais lutar. Sei que estou estragando sua 
vida, que, sem mim, você poderia trabalhar. E eu sei que vai. Veja que nem consigo 
escrever direito. Não consigo ler. O que quero dizer é que devo a você toda a 
felicidade da minha vida. Você tem sido extremamente paciente comigo e 
incrivelmente bom para mim. Quero dizer que – todo mundo sabe disso. Se existisse 
alguém capaz de me salvar, seria você. Perdi tudo, menos a certeza da sua bondade. 
Não posso continuar estragando sua vida. Não creio que tenham existido duas 
pessoas mais felizes do que nós.  (Usher, 2014, p.172). 
 
 

 Transportam o conselho de uma menina de onze anos para o candidato republicano e 

futuro presidente Abraham Lincoln: 

 

O meu pai acabou de chegar da feira e trouxe seu retrato e o do sr. Hamlin. Sou 
uma menina de onze anos, mas quero muito que o senhor seja presidente dos 
Estados Unidos e por isso espero que o senhor não me ache muito atrevida por 
escrever para um grande homem como o senhor. Se o senhor tem alguma filha da 
minha idade diga a ela que mando lembranças e peça para ela escrever para mim se 
o senhor não puder responder esta carta. Eu tenho quatro irmãos e alguns deles 
vão votar no senhor e se o senhor deixar crescer a barba eu vou tentar convencer os 
outros a votar no senhor o senhor ficaria muito melhor porque tem o rosto muito 
magro. Todas as mulheres gostam de barba e haveriam de apoquentar os maridos 
para votar no senhor e o senhor seria presidente. Meu pai vai votar no senhor e se 
eu fosse homem votaria no senhor, mas vou tentar convencer todo mundo a votar 
no senhor eu acho que aquela cerca deixa o retrato muito bonito eu ganhei uma 
irmãzinha que está com nove semanas de idade e é esperta que só. Quando escrever 
sua carta escreva para Grace Bedell Westfield Chautauqua County Nova York. 
Não vou escrever mais responda esta carta agora mesmo Adeus. Grace Bedell.  
 
E a pronta resposta: 
 
Srta. Grace Bedell 
Querida mocinha 
Recebi sua amabilíssima carta do dia 15 – Lamento informar que não tenho filhas 
– tenho três filhos- um de dezessete, um de nove e um de sete anos – Eles e a mãe 
deles constituem toda a minha família – Quanto à barba, como nunca usei, você 
não acha que as pessoas iriam dizer que é afetação de minha parte, se agora eu 
passasse a usar? Com minhas mais cordiais saudações 
A. Lincoln. 
 
(Nota: meses depois Grace o conheceu pessoalmente, quando ele, vitorioso, viajava 
de trem – e com barba – para Washington, D.C. ) 
 

 

Outra obra que merece destaque, por sua delicadeza poética, é o livro 84 Charing Cross 

Road, de Helene Hanff. Mais do que material fonte para o filme “Nunca te vi... Sempre te amei”, 

o livro traz as cartas de Helene Hanff com o livreiro inglês Frank Doel. Tudo começa com um 

anúncio no jornal de Nova Iorque, fim dos anos 40, anúncio da livraria Marks & Co., na 84 
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Charing Cross Road, Londres, que oferecia livros raros de segunda mão. Helene Hanff, então 

jovem escritora, que amava ler mas não tinha condições de adquirir tais livros, responde à 

oferta. A resposta de um dos funcionários da Marks & Co., Frank Doel, gera outra carta, outra 

encomenda. Dá-se o início de uma forte relação com o dedicado funcionário e com todos 

aqueles que fazem parte de seu mundo. São trocas de cartas e de emoções. A força da 

personalidade inquieta e sutil de Helene, provocando e cativando o discreto Doel. Esta é uma 

crônica de uma relação de amor desenvolvida ao longo de 20 anos, nascida do amor aos livros, 

e à Inglaterra (Hanff, 1988). 

 

Prezados senhores,  
Os livros chegaram direitinho. O Stevenson é tão bonito que está encabulando 
minhas estantes de caixotes de laranjas. Quase que tenho medo de mexer num 
velino tão macio e nas pesadas páginas de cor creme. Acostumada com o papel 
brancão e as rígidas capas cartonadas dos livros americanos, jamais pensei que 
tocar num livro pudesse dar tamanha alegria. Helene (Hanff,1988, p. 11).  
 
 
Adoro livros de segunda-mão, que se abrem na página que o antigo dono lia com 
maior frequência. No dia em que Hazlitt chegou, abriu-se em “odeio ler livros 
novos”, e eu brandei “camarada!” a quem quer que o tenha possuído antes de mim. 
Helene (Hanff, 1988, p.15). 
 
Newman chegou há quase uma semana e agora é que estou começando a recuperar-
me. Deixo-o sobre a mesa o dia inteiro, volta e meia paro de bater à máquina e 
estendo a mão para tocá-lo. Não é porque seja uma primeira edição; é que nunca vi 
livro tão bonito. Sinto-me vagamente culpada por ser dona dele. Todo esse couro 
brilhoso, e a gravação a ouro, e a linda tipografia ficariam melhor na biblioteca 
apainelada em madeira de uma casa de campo inglesa; ele pede para ser lido à beira 
do fogo na poltrona de um cavalheiro- não num divã de segunda-mão, numa toca 
de um só cômodo, no térreo de um sobradão em ruínas. Helene (Hanff, 1988, p.28). 
 

 

 A troca de correspondências envolve o envio de livros raros da Marks&Co. Livreiros 

para Helene Hanff e o envio de pedidos, pagamentos e presentes (na sua maioria carnes e ovos) 

de Helene para os funcionários do livreiro. Amizades vão sendo tecidas e alargadas com 

palavras gentis de gratidão, retribuição e solidariedade. E pouco a pouco, foi sendo alimentado 

o desejo do encontro.  

 

Você há de ficar fascinado ao saber que eu (que detesto romances) finalmente me 
encontrei com Jane Austen e perdi a cabeça por causa de Orgulho e Preconceito, o 
qual não conseguirei levar de volta à biblioteca, enquanto você não me arranjar um 
volume só meu. Helene (Hanff, 1988, p.63). 
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Prezada Helene: Escrevo-lhe mais uma vez para em nome de todos nós, agradecer-
lhe os três sensacionais pacotes, que chegaram faz poucos dias, você é realmente 
boa demais, gastando dessa maneira o seu dinheiro, que tanto lhe custa ganhar, em 
nosso benefício. Posso garantir-lhe que apreciamos enormemente suas gentilezas 
para conosco. [...] Vou tirar férias de duas semanas a partir de 1º de setembro. No 
entanto, como acabei de comprar um carro, estamos completamente “prontos”, de 
modo que iremos levar as coisas na maciota. Nora tem uma irmã, que mora à beira-
mar; estamos esperançosos que se apiede da gente e nos convide para ficar com ela. 
É meu primeiro carro, por isso estamos todos muito agitados – embora não passe 
de um modelo 1939. Desde que nos leve aos lugares, sem escangalhar com 
demasiada frequência, vamos nos sentir muito felizes. Com os melhores votos, 
Frank Doel. (Hanff, 1988, p. 65). 
 
Frankie, adivinhe quem chegou, quando você estava fora, de férias? Sam Pepys! 
Por favor, agradeça a quem o pôs no correio para mim. Chegou há uma semana, 
saiu de dentro de quatro páginas de um tabloide qualquer, todos os seus três 
honestos volumes em azul-marinho. [...] Ele pede para contar-lhe que anda 
ALEGRISSIMO por se encontrar aqui. O dono anterior era um relaxado que nem 
ao menos se deu ao trabalho de abrir-lhe as páginas. Estou destroçando-as, pois se 
trata do mais fino papel da índia que já vi. Nós o chamamos aqui de “casca de 
cebola” e o nome lhe é muito apropriado. Mas um papel mais pesado iria dar uns 
seis ou sete volumes, de modo que sou grata pelo papel da índia. Só disponho de 
três estantes e muito poucos livros que possa jogar fora. Helene. (Hanff, 1988, 
p.66). 
 
Penso na verdade que a nossa troca de presentes de festas é muito desigual. Vocês 
comem os de vocês em uma semana e não tem nenhuma sobra para mostrar no Ano 
Novo. Eu vou ter o meu até o dia de minha morte – e morrerei feliz, sabendo que 
o estou deixando para uma outra pessoa que o há de amar. Vou salpicar por todo 
ele marcações a lápis, apontando as melhores passagens a algum amante de livros 
ainda por nascer. Obrigado a todos, feliz Ano Novo, Helene. (Hanff, 1988, p.68). 
 

 

A última carta enviada por Frank foi em 16/10/1968. Em janeiro de 1969, Helene 

recebeu a seguinte notícia da secretaria da Marks&Co: 

 

Prezada senhora: Acabei de deparar-me com a carta que escreveu ao Sr. Doel em 
30 de setembro. É com grande pesar que tenho de dizer-lhe que ele faleceu, no 
domingo, 22 de dezembro.  
 

 

Trecho da carta recebida por Helene em 29/01/69, da esposa de Frank, Nora.  

 

Não me importo de dizer que, às vezes, sentia muitos ciúmes de você, porque Frank 
apreciava tanto as suas cartas e elas, ou algumas delas, eram tão parecidas com o 
senso de humor dele. Eu também lhe invejava a facilidade com que escrevia. Nora. 
(Hanff, 1988, p.105). 
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E, em 11 de abril de 1969, Helene narra a tristeza da perda do grande amigo e 

correspondente, após alimentar o sonho do encontro por tantos anos...  

 

Não sei, entretanto, vai ver que foi até melhor eu nunca ter ido lá. Sonhei com isso 
por tantos anos. Costumava assistir aos filmes ingleses só para olhar as ruas. 
Lembro-me que, anos atrás, um cara meu conhecido me disse que as pessoas, 
quando vão à Inglaterra, encontram exatamente aquilo que estavam procurando. 
Disse-lhe que iria procurar a Inglaterra da literatura inglesa; ele acenou e disse: 
“Está lá”. Talvez seja melhor, talvez não seja. Olhando em volta do tapete, sei que 
uma coisa é certa: está aqui. O santo homem, que me vendia todos os meus livros, 
morreu há uns poucos meses. E o Sr. Marks, que era o dono da loja, faleceu. Marks 
& Co., porém, continua no mesmo local. Se por acaso vocês passarem por Charing 
Cross Road, 84, beijem a livraria por mim. Devo-lhe tanto. Helene. (Hanff, 1988, 
p.105). 
 
 

Na sequência da obra, Helene viaja para a Inglaterra, após a publicação das 

correspondências e escreve uma nova obra, agora um diário, narrando, diariamente, os seus dias 

de sonho em Londres.  

 

Teoricamente era um dos dias mais felizes de minha vida. Data: quinta-feira, 17 
de junho de 1971. O avião da BOAC decolou do aeroporto Kennedy exatamente 
às dez da manhã; céu azul e ensolarado -, e, depois de esperar uma vida inteira, 
encontrava-me finalmente a caminho de Londres. Helene (Hanff, p.113).  
 
 

Na obra, o passeio é coletivo, os convidados são os leitores. É possível mergulhar em 

cada recanto do seu olhar, provar dos almoços, coquetéis, cafés, visitas, paisagens, é uma 

generosa descrição da cidade que ela sonhou por tantos anos e um dia as correspondências 

propiciaram a realização do encontro. Uma bela história de amor, de esperança, amizade e 

gentileza. Um banquete de carinho e afeto. Essa obra me fez revisitar a trilogia Griffin&Sabine, 

que poderia usar a mesma expressão para o seu caminho do meio, Nunca te vi... Sempre te amei. 

É com esse tecido do afeto que teço minhas cartas para Nise.  
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Carta 1:  

 

Cara Nise, saudações! 
 

Conheci você em meados de 2009. Ao conhecê-la, devo dizer, senti uma 
enorme euforia por saber que você, Nise da Silveira, existia. De alguma forma 
você me atingiu intensamente. Tudo que era possível esperar de resistência ao 
sistema instituído estava em você. A sua vida representa para mim uma 
possibilidade de viabilidade do invisível, do não-credível. O ímpeto do seu 
espírito pioneiro e desbravador inspira a muitos. O fato, minha cara Nise, é 
que a curiosidade inicial por uma pessoa rebelde e destemida, virou algo 
maior, quando começou-se a desenhar em mim, ainda de forma rebuscada, o 
desejo de entendê-la, de conhecê-la mais e melhor. Assim estou a garimpar 
fragmentos sobre você, grande mulher, tentando juntar relatos de histórias e 
recontar outras, mas tendo o carinhoso cuidado de não fugir ao que você 
entendia como essencial. 
 O primeiro contato com a sua obra, ocorreu em meados de 2009, por 
intermédio do vídeo “Encontro com pessoas notáveis”, fruto de uma entrevista 
concedida por você aos professores Edson Passeti e Edgard Carvalho, da PUC 
(SP), em setembro de 1991. Posteriormente, chegou às minhas mãos o livro 
Encontros: Nise da Silveira, organizado por Luiz Carlos Mello. Nessas obras, 
que resumem de forma atenta principais momentos da sua história, pude 
desfrutar de uma leitura que plantou em mim a semente da profunda 
admiração por sua gigante pessoa, admiração que sem que eu me desse conta, 
iria entrar novamente na minha vida em meados de 2012. Não sei, estimada 
Nise, se posso dizer que lhe escolhi, suspeito que você tenha me escolhido, com 
sua notável perspicácia e sagacidade. De início, confesso que relutei um pouco, 
mas qualquer possibilidade de ir por outros caminhos, não me parecia tão 
encantador. Acabava sempre voltando. Fiquei de vez. Aceitei o prazeroso 
desafio de descobrir e recontar os seus caminhos.  
 Diferentemente do que impera no mundo da ciência fincada em luzes 
da razão, os motivos que me trouxeram de volta a você estão totalmente 
imersos nas tonalidades da emoção, do afeto. Por motivos d’alma, decidi que 
iria falar da ciência como algo belo, que iria respirar o poético, o gracioso. Eu 
precisava disso, acredite. Foi assim, pelo afeto que salva das dores do mundo, 
que a escolhi ou apenas aceitei que já tinha sido escolhida, muito antes.    
  
                                                                                                           Com afeto 

e admiração,  
 

Sandra Michelle.                                                                                                                       
                                                                                                                    

15/08/2013 
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Carta 2-  

 

                                                                                                            

          26 de dezembro de 2013. 

 

Estimada Nise, saudações cordiais... 
 
 Não sei como escrever-lhe esta carta, não sei como descrever em 
palavras tudo o que vivi. Achei que se deixasse a perplexidade 
repousando iria melhorar o meu descompasso, mas não resolveu. Inicio 
essas despretensiosas palavras dizendo que Gullar tinha razão, cara 
Nise, a gente nunca mais volta a ser o mesmo quando se aproxima da 
sua luz. Gostaria de dizer que estive na sua casa, sinto que agora posso 
me aproximar um pouco mais da expressão “conheci você”.  
 Precisamente no dia 14 de novembro de 2013, faltando pouco mais 
de 20 minutos para cerrarem as portas do seu Museu, adentrei o portão 
principal do Hospital Psiquiátrico Engenho de Dentro, seguindo as 
placas que me conduziam até você. No jardim, por trás da estrutura 
imponente do hospital, a placa alertava o destino final, era o Museu, eu 
estava finalmente na sua casa. Na entrada, devido ao adiantar da hora, 
perguntei quanto tempo tinha, ouvi que algo em torno de 25 minutos. 
Comecei a ver no térreo algumas obras expostas, mas logo chegamos a 
uma escada que daria para um descortinar de surpresas inesperadas. 
 No primeiro andar, uma quantidade bem maior de esculturas e 
quadros estava exposta aos visitantes, tudo muito bem disposto e 
organizado. A certa altura e já preocupada com o pouco tempo que 
dispunha, entrei em uma sala, ateliê, na qual estava uma senhora 
finalizando o seu turno de trabalho. Cara Nise, que surpresa você me 
reservou! Essa simpática senhora explicou que as obras expostas 
naquela sala em particular não poderiam ser fotografadas e quis saber 
um pouco sobre os visitantes retardatários. Na ocasião, eu estava 
acompanhada de um amigo e explicamos o motivo da visita, que 
estávamos na cidade para participar de um congresso e aproveitamos 
para conhecer o Museu.  

Oedilrma Cordouil se apresentou, psicóloga Junguiana, que chegou 
em 1975, aos 19 anos, para conhecer o seu trabalho e nunca mais saiu. 
Ficou de 1975 a 1999 trabalhando com você. Estimada Nise, essa senhora 
de nome difícil e alma gigante começou a falar sobre a trajetória dela 
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contigo, com um encanto e paixão inefáveis. Subiu as escadas em 
direção ao ateliê um homem que trocou algumas palavras com 
Oedilrma, era Luiz Carlos Mello, o seu grande amigo. O Lula, como é 
carinhosamente chamado, conversou um pouco conosco e me veio uma 
curiosidade repentina sobre a sua biblioteca, perguntei-lhe onde poderia 
ter acesso ao seu magnífico acervo, que segundo consta nos livros 
outrora ocupara um apartamento exclusivo no mesmo prédio da sua 
residência. Lula então respondeu o inesperado: é aqui! Nesta porta do 
lado. A biblioteca de Nise encontra-se na íntegra no Museu. Essa 
informação me levou ao seu universo mais íntimo, ao seu mundo 
imaginário, ao seu tesouro.  

Passei, mediante autorização e o apurado olhar de um guardador 
de relíquias, o Lula, alguns minutos na sua biblioteca, olhando e tocando 
os seus livros, lembrando o que você carinhosamente contou sobre os seus 
autores prediletos. Entre uma infinidade de volumes e autores, vi com 
lentes de aumento as obras de Jung, Freud, Bachelard e Machado de 
Assis. Ah, conheci também o seu brasão, por dentro da porta da sua 
biblioteca, pendurado na parede, estavam uma peneira com dois 
abanadores feitos de palha. Em seguida, gentilmente, chegou a 
explicação: a peneira, comentou Lula, é para filtrar o conhecimento e 
os abanadores para acender o fogo da paixão pelo saber. Este era o seu 
singelo e tão grandioso brasão, minha cara.  

Logo em seguida à visita à sua biblioteca, nos despedimos de Lula 
e voltamos para os cuidados afetuosos da sua amiga. Ela pegou chaves 
e nos convidou a um passeio pelo Museu. Ela abriu as portas do seu 
museu, portas que continham os seus acervos originais, as milhares de 
obras produzidas ao longo da sua jornada. Dona Oedilrma nos dava 
uma aula de história, sonho e luta, a cada porta que se abria. Todos os 
recônditos mais guardados do seu museu foram sendo abertos para nós.  

A cada porta, revelavam-se as histórias vivas dos seus 
personagens, dos atores que imprimiram suas histórias de vida em cada 
escultura, em cada tela. Algo triste também se fez presente, a 
constatação do descaso com que as autoridades políticas e mesmo as 
instâncias formadoras tratam a grandiosidade da sua obra. O desabafo 
referente ao destino do Museu, o desabafo sobre a pouca procura dos 
cursos formadores, do pouco aproveitamento por parte desses cursos da 
vasta riqueza expressiva do inconsciente que se encontra impressa em 
todos os recônditos do museu. Embora tudo isso de certo modo já fosse 
parcialmente conhecido, constatar que com o tempo pouco está 
mudando em relação à valorização de dispositivos de forte expressão 
científica e artística, gera um sentimento de desalento. Mas você, minha 
cara, viveu isso tão de perto e intensamente ao longo da sua jornada e 
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também sabia que qualquer mudança traz em si a marca da época e da 
luta.  

A fé que é possível, a fé na vida e nas pessoas, parece ter feito parte 
da sua gigante trajetória. Esta carta é apenas para agradecer a você e 
dizer que fiquei a imaginar os tantos papos regados a amizade, 
confidências, sonhos, inquietações, cervejas e cafés relatados por sua 
amiga Oedilrma, na sua companhia.  

Agora, nesta carta, posso dizer que conheci um pouco mais sobre 
você pelas lentes da sua grande amiga e cúmplice de tantos anos de 
jornada e do seu fiel amigo.  
                                                                         Com apreço e admiração, 

                                                                                                                                    
Sandra Michelle. 
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Carta 3                                                                        
 18/09/2014 – Madrugada de insônia. 

 
 Minha estimada Nise, desculpe-me pela demora em escrever-lhe nova 
carta. Vivi grandes emoções que me afetaram de forma tão positiva que 
precisei silenciar a emoção. Um silêncio barulhento povoado de 
diálogos interiores. Primeiramente, agradeço a gentileza de guiar 
tantas boas surpresas que me ocorreram nos últimos dois meses, as 
minhas inquietações foram acalentadas por doce brisa perfumada da 
primavera dos afetos repentinos que se demoram na alma. Gratidão.  

Não sei se você chegou a ter conhecimento, mas recentemente foi 
publicado um livro Holocausto Brasileiro que denuncia os horrores 
ocorridos no Hospício de Barbacena no início do século XX. Confesso 
que relutei a iniciar a leitura, o custo humano para percorrer as 
páginas que retratam os bastidores do holocausto realizado pela 
ciência psiquiátrica é imenso. Parei em muitos momentos sufocada pela 
dor perante o terror. Como pode, cara Nise? Ao ler o trecho destacado 
a seguir, no prefácio da obra, entendi que você viveu a essência do 
pensamento que afirma que é preciso ser assinalado pelo que se vive: 
“A dor só vira palavra escrita depois de respirar dentro de cada um 
como pesadelo.” (p.16). Sim, você conheceu de perto o pesadelo! O 
horror de Barbacena, levou o psiquiatra Franco Basaglia, em visita ao 
Brasil, em 1979, a afirmar que havia estado em um Campo de Concentração 
Nazista. “Em nenhum lugar do mundo presenciei uma tragédia como esta” 
(Basaglia, citado por Arbex, 2013, p.15). 

Ao constatar, nos relatos de funcionários e ex-funcionários, uma 
sensação de impotência perante as atrocidades ocorridas sem 
resistência, Arbex enfatiza que dentro do hospital, apesar de ninguém 
ter apertado o gatilho, todos carregam mortes nas costas (p.43). Como 
é possível constatar nessa passagem do livro: “cortou um pedaço de 
cobertor, encheu a boca do paciente, que a esta altura já estava 
amarrado na cama, molhou a testa dele e começou o procedimento. Contou 
mentalmente um, dois, três e aproximou os eletrodos das têmporas de 
sua cobaia, sem nenhum tipo de anestesia. Ligou a engenhoca na voltagem 
110 e, após nova contagem, 120 de carga. O coração da jovem vítima não 
resistiu. O paciente morreu ali mesmo, de parada cardíaca, na frente 
de todos. Entristecidas, as candidatas se mantiveram em silêncio. 
Algumas lágrimas teimaram em cair naqueles rostos assustados, mas 
ninguém ousou falar.” (Arbex, 2013, p.37). Esse é o relato ocorrido 
em um curso de formação de auxiliar de enfermagem com candidatas 
funcionárias da cozinha. O que tem em comum entre esse relato e a sua 
história, minha cara? Um instante e uma atitude! Você disse NÃO! Não, 
eu não aperto! Um instante que levou você a uma luta de resistência. 
A diferença está na mão que maneja, diria você no futuro. Você 
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incomodou... e acho até que o fez com o claro propósito de provocar 
rachaduras na soberania do saber psiquiátrico à sua época. Ninguém 
pode incomodar tanto sem o propósito de despertar. O seu incômodo 
despertou! O que incomoda, também desperta!  

“Aqui ela nunca foi aceita”, escreveu Oliveira (2009), um dos 
seus admiradores, ao falar do período em que foi diretor do Engenho 
de Dentro. Hoje entendo que nos seus guias você buscou respaldo para 
ser quem você já era. Você os escolheu a sua imagem, com a sua marca 
de inquietação, rebeldia, insubordinação, decência ética e humana. 
Quando os busquei, era a você que eles levavam.  

Voltando ao livro de Arbex, você relatou a mesma coisa quando se 
referiu à carta que Artaud escreveu para os médicos-chefes dos asilos 
de loucos, na sua opinião “essa carta soa como o zunir de um chicote 
de fios de aço. Seja por omissão ou ação, nenhum de nós, psiquiatras, 
merecerá escapar com a face ilesa.” A anatomia do sistema ainda hoje 
está sendo exposta e conhecida, decorre daí o espanto causado por 
obras como Holocausto, que se situa na corrente teórica da contra-
hegemonia, ao se propor a iluminar um genocídio cometido ao longo do 
século XX com a conveniência silenciosa e omissa do Estado, dos 
médicos, funcionários e da sociedade. Concordo contigo, minha cara, 
“não há nada que escape ao poder de manipulação do sistema, que é 
realmente uma força enorme. Nada escapa.” (citada por Mello, 2009, 
p.51). 

Recentemente tive a chance de conhecer Griffin&Sabine, você os 
conhece? É uma história de amor e admiração, que revela que a gente 
procura o outro para chegar a si mesmo. O outro nos aproxima do melhor 
que desejamos para nós mesmos. Com eles, aprendi que o caminho do meio 
representa o ponto do encontro, você encontrou o seu caminho do meio 
ao inaugurar uma ciência do afeto, uma ciência do humano, em uma época 
tão marcada pela hegemonia de uma ciência cartesiana.  

Tenho pensando muito sobre Lima Barreto, Van Gogh e Artaud, na 
semelhança que encontrei nas suas histórias.  Gostaria muito de saber 
a sua opinião. Percebi que todos se feriram com o peso do sistema que 
representou a ciência psiquiátrica, mas não só. Deixaram um vasto 
legado literário e artístico, de denúncia, retratando a sociedade em 
que viviam. Artaud, referindo-se à vida de Van Gogh, deixou registrado 
as suas concepções sobre a sociedade que suicida. Penso, cara Nise, 
que a marca de ter sido suicidado pela sociedade, encontra-se nas 
narrativas dos três. Barreto, a certa altura do desenlace familiar, 
afirma: “Arrependo-me de tudo, de não ter sido um outro, de não seguir 
os caminhos batidos e esperar que eu tivesse sucesso, onde todos 
fracassaram. [...] Sonhei Spinoza, mas não tive força para realizar a 
vida dele; sonhei Dostoiévski, mas me faltou a sua névoa. Essa nossa 
sociedade é absolutamente idiota. Nunca se viu tanta falta de gosto. 
Nunca se viu tanta atonia, tanta falta de iniciativa e autonomia 
intelectual! [...] Quem quiser lutar aqui e tiver de fato um ideal 
qualquer superior, há de por força cair. Não encontra quem o siga, não 
encontra quem o apoie.” (Barreto, 2004, p.72-73). Como você afirmou, 
estimada mestra, dessa teia é quase impossível escapar. Uma vez nas 
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malhas de um hospital psiquiátrico, seja entrando, saindo ou 
reentrando, o indivíduo não é mais uma pessoa, assume o rótulo de 
paciente e, como consequência, torna-se mais uma peça na engrenagem 
dessa fábrica em prol da loucura (Silveira, 1992, p.15). 

Andei pensando muito sobre as suas características, devo 
confessar que elas por deveras me impressionam, a reunião de elementos 
antagônicos e complementares fizeram de você essa pessoa de difícil 
descrição. Horta a descreve como uma pessoa de raciocínio profundo e 
sofisticado; generosa e agressiva; comum e dramática; simpática, 
inteligentíssima e bem-humorada, mas também, brava, cortante e 
irritada. Pessoa de dito incisivo e olhar direto, que agia como quem 
administrava o mundo. Um verdadeiro “filhote de Lampião” como você 
mesmo gostava de se apelidar. E Celso Arcoverde, complementa a reunião 
de elementos, ao declarar que “Nise tinha um espadachim, era delicada, 
mas decepava afiadamente. Era uma mulher para que a gente se 
apaixonasse por ela.” (Citado por Horta, 2009, p.72). “Com uma pessoa 
neutra você não se abre” exclamou você na entrevista concedida ao Luiz 
Gonzaga e Rubem Rocha, de fato uma frase que sintetiza a sua luta de 
mostrar a potência catalisadora do laço afetivo, iluminando a rigidez 
científica da neutralidade. Despertando para outras formas de lidar 
com o humano. Sempre que revisito sua teoria do afeto, lembro de Cora 
Coralina e da sua frase “Se a gente cresce com os golpes duros da 
vida, também podemos crescer com os toques suaves na alma”. Você tocou 
suavemente a alma dos seus feridos pacientes. Demoradamente, a minha. 

 
Com estima especial, 

 
Sandra Michelle. 
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Carta 4-                                                                                                                    
7 de janeiro de 15 

Anexo: um cartão de Natal. 
 
Estimada Nise, saudações. 
 

Escrevo para dar-lhe notícias, notícias de uma luta. A partir do 
final do século XX mudanças começaram a ocorrer no cenário nacional, 
de certa forma como um ecoar do contexto internacional de luta. Essa 
luta teve o nome oportuno de Luta Antimanicomial, movimento organizado 
da sociedade, usuários, trabalhadores, lutando por direitos e 
dignidade no tratamento em saúde mental. Seu grito teve ressonâncias. 
Esse movimento de luta assumiu o nome de Reforma Psiquiátrica, ocorreu 
concomitante a outra Reforma, chamada Reforma Sanitária, que por sua 
vez foi concomitante ao período de luta pela redemocratização do nosso 
país, que pôs fim ao regime ditatorial que perdurou por mais de duas 
décadas no Brasil. Como você bem sabe, por ter vivido, estou me 
referindo ao regime militar implantado pelo golpe de Estado de 1964, 
e que se prolongou até 1985.  

O cenário político e social da sociedade assumiu um coro 
harmônico que eclodiu em grandes lutas. Particularmente no campo que 
mais lhe interessa, o da saúde mental, tenho boas notícias. A sua 
proposta inaugural, a Casa das Palmeiras, viria a se tornar um dos 
principais dispositivos dentro de uma Política Nacional de Saúde 
Mental, teria o nome de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS. O CAPS 
é uma casa, sim, pode acreditar, que funciona em sistema de externato 
permitindo que em casos graves de crise aguda o usuário possa dormir. 

 É um espaço que incorporou o lúdico, o poético, o artístico, no 
processo terapêutico, como modalidades de tratamento. Nessas 
simpáticas casas, os usuários (nunca pacientes) ficam o dia e se 
envolvem de acordo com a afinidade em oficina de artes, modelagens, 
pinturas, canto, jardinagem, leituras, grupos de escuta, sempre com a 
coordenação de profissionais atentos das mais variadas especialidades.  

Assim como a sua casa, a casa de hoje convidou profissionais de 
formações as mais variadas, com a diferença em relação a você do 
profissional enfermeiro, que foi incorporado. Eu entendo a sua 
ressalva quando aos enfermeiros e médicos psiquiatras da sua época, 
mas tivemos prósperas mudanças nas formações, talvez ainda não 
tenhamos chegado ao seu ideal. Afinal, como enfatizou a sua amiga 
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Márcia Leitão da Cunha:44 “Ao meu ver, a Dra. lançou e apresentou 
conceitos que só serão compreendidos e aceitos possivelmente após o 
ano 4000 de nossa Era”. Estamos em construção. Essa Casa, assim como 
você fazia, organiza passeios e festas, sempre com a presença do 
poético e buscando tirar o peso do cartesianismo, muito embora ele 
ainda continue com a sua expressividade, acredite, cortante em muitos 
casos.  
 A Luta Antimanicomial, que retomou preceitos ideológicos já 
defendidos por você, desde a década de 1940, exigia “extinção dos 
manicômios”, assim como você na sua luta. Lembro bem da professora 
Nise esbravejando que não buscava uma alternativa ao que estava posto, 
buscava algo totalmente diferente! Pois bem, minha cara, essa luta 
gritou o mesmo. Os interesses da indústria psiquiátrica, paralisaram 
em 12 anos o avanço, e a Lei 10.216, tramitou de 1989 a 2001, para 
obter, com vetos, aprovação.  

Muitas forças em contrário atravancaram o caminho da mudança. 
Após a aprovação da Lei Nacional, os avanços ganharam uma velocidade 
considerável e, na atualidade, foi possível reverter o modelo, 
considerando que o investimento é preponderantemente na Rede de 
Atenção (substitutiva) ao Hospital Psiquiátrico. Essa Rede, conta com 
inúmeros dispositivos, como o CAPS, Programa de Volta para Casa, 
Serviço Residencial Terapêutico, Ambulatórios e também, infelizmente, 
ainda existem os Hospitais Psiquiátricos; porém, reduziram 
drasticamente o número de leitos e, por lei, hoje é proibido a abertura 
de novos leitos em hospitais psiquiátricos no nosso país. Outro avanço 
diz respeito a obrigatoriedade de os Hospitais Gerais incorporarem o 
tratamento aos portadores de transtornos mentais (também prefiro 
inumeráveis estados do ser, como você). “Evito as palavras 
esquizofrenia e doença. Prefiro estados do ser, expressão que se 
aproxima da insegurança ontológica de Laing” (Silveira, 1977, 
entrevista concedida a Lúcia Leão, disponível em Mello, 2009, p. 136). 

Nem tudo são flores, nem poderia, temos ainda muros nas mentes 
difíceis de dissolver, profissionais do velho modelo trabalhando no 
novo, desvios de finalidade na proposta por parte de governantes, e 
todos os demais obstáculos e entraves, tão conhecidos por você.  

Nessa casa, CAPS, não se usa jalecos, nem crachás, todos são 
técnicos e se alimentam no mesmo espaço dos usuários. A quebra da 
hierarquia e distanciamento, entre usuários e técnicos, tornou-se lema 
ideológico incorporado à política. Sabe o afeto catalisador? Também 
foi incorporado e o usuário passou a ter o seu técnico de referência, 
um tipo especial de protetor, como você idealizou para o trabalho da 
Casa das Palmeiras, e do ateliê que originou o Museu de Imagens do 
Inconsciente. “Com uma pessoa neutra ninguém se abre”, alertava a 
mestra. 

                                                 
44 Médica psiquiatra, trabalhou com Nise por quase 20 anos. Era membro do Grupo de 
Estudos C. G. Jung e foi diretora do Museu de Imagens do Inconsciente. Fonte: 
Horta (2009). 
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Cara Nise, acredito que não falei ainda sobre mim, talvez tenha 
omitido nessa troca de correspondências que sou enfermeira, mas antes 
que isso possa causar-lhe algum desconforto, adianto que eu, assim 
como a paciente do Engenho de Dentro que servia o seu café, também 
pegaria de murros a enfermeira que te entregou. Seria acometida por 
uma raiva lampeônica. Como uma boa nordestina, assim como você, “tenho 
Lampião debaixo da pele... Também, se não tivesse, já tinha sido 
esmagada há muito tempo...” (Silveira, citada por Mello, 2014, p.294). 

Estava a ouvir uma canção, certo dia, e lembrei-me de você, da 
sua luta. A autoria é creditada a Pedro Abrunhosa e a voz que me 
cativou foi a de Maria Bethânia. Vou descrever um trecho para você.  

 
Aquele era o tempo 

Em que as sombras se abriam, 
Em que homens negavam 
O que outros erguiam. 

E eu bebia da vida, em goles pequenos, 
Tropeçava no riso, abraçava venenos. 

De costas voltadas, não se vê o futuro 
Nem o rumo da bala 
Nem a falha no muro. 
E alguém me gritava 
Com voz de profeta 
Que o caminho se faz 

Entre o alvo e a seta. 
(Quem me leva os meus fantasmas)  

De Pedro Abrunhosa 

 
 Outrora li um pensamento de Franco Rotelli que, acredito, você 
concordaria: Em psiquiatria, afirma Rotelli, com muita frequência se 
renuncia. A psiquiatria é uma ciência da renúncia. Renuncia-se 
imaginar que a recuperação de uma pessoa seja possível, renuncia-se 
imaginar que a cura seja possível, renuncia-se imaginar que seja 
possível a transformação completa da vida de uma pessoa. E então, 
alerta o autor, nascem os hospitais psiquiátricos, os ambulatórios, 
os chefes de jaleco branco, tantos lugares que não têm nenhuma relação 
com as necessidades das pessoas, mas apenas com a contenção e com o 
fim das esperanças. Rotelli enfatiza que, o ato mais importante 
realizado por Franco Basaglia, a ação de maior coragem científica, foi 
a de dizer “eu não sei nada sobre a loucura, eu não sei nada sobre 
este homem ou sobre esta mulher que está à minha frente, que vive 
dentro de um manicômio”. Essa afirmação que ele fez ao encontrar o 
manicômio pela primeira vez, aos 38 anos de idade – ao deixar o 
trabalho universitário - foi decisiva e determinou a história dos 30 
anos posteriores (ROTELLI, 2008, p.37). 
 Por outro lado, segue Rotelli, como podemos não dizer que não 
sabemos nada sobre a loucura se aqueles que consideravam saber tudo 
sobre ela produziram aquelas coisas que são chamadas de manicômios? 
Desse modo, se aquele saber produziu aqueles resultados, nada deste 
saber pode ser utilizado atualmente. A contradição inaugurada por 
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Basaglia é a de manter o papel do psiquiatra ao mesmo tempo em que 
afirma não saber nada sobre a loucura (p.38). 
 

Dito de outra forma, no mesmo instante em que Basaglia 
afirmou não saber nada, entendeu que o poder que reunia 
como psiquiatra e como diretor de um hospital psiquiátrico 
era um poder que deveria ser mantido e desenvolvido 
exatamente para conseguir demonstrar que o saber que 
produziu o hospital psiquiátrico era um não-saber 
(ROTELLI, 2008, p.38). 

 
 Porque, ressalta Rotelli, somente se continuarmos a afirmar que 
nada sabemos sobre a loucura é que teremos a chance de abrir nosso 
olhar, mente, corpo e cidade aos loucos. A partir desse ato, aí sim, 
será possível começar a nossa história.  
 

A necessidade das pessoas, a realidade da vida das 
pessoas, os contextos nos quais vivem, as condições 
sociais, econômicas, de classe, as condições familiares 
dos pacientes, a história de cada um deles, suas 
biografias, a organização que uma sociedade ou um Estado 
dão em resposta ao tema da loucura, são todos terrenos 
sobre os quais é preciso construir um novo saber (ROTELLI, 
p.39). 

 
Isso se resume na afirmação feita por você, minha cara, de que 

“A situação da saúde mental, no Brasil, neste fim de século XX, também 
é consequência do que eu chamo de ‘burrice exemplar da psiquiatria’” 
(HORTA, 2009, p.97). 

Por ter lido da sua admiração por Ronald D. Laing (1927-1989), 
psiquiatra e psicanalista escocês, fui revisitá-lo, e compreendo o 
motivo da sua afinidade. Ele foi um profissional desde cedo preocupado 
com o tratamento que era disponibilizado às pessoas diagnosticadas 
como psicóticas. Afirmava que “face a uma pessoa o seu tratamento é a 
forma como eu a trato”. Esse alerta, de início, foi a sua grande 
contribuição (Laing, 1987, citado por Gabriel e Teixeira, 2007). O 
objetivo de tentar tornar o processo de enlouquecimento inteligível, 
o acompanhou ao longo de toda a sua obra. Sofreu influência do 
existencialismo de Sartre, ao se empenhar em demonstrar que a psicose 
teria um significado existencial, ou seja, poderia ser concebida como 
a última tentativa de o sujeito construir um significado para a 
existência.  
 Mesmo considerando a influência de fatores biológicos na 
esquizofrenia, Laing perseguiu uma finalidade principal em toda a sua 
obra, que foi a de procurar um sentido para a loucura, buscando 
contextualizar socialmente o fenômeno da psicose; compreendia que, 
mesmo os comportamentos mais bizarros, poderia ser inteligível, se 
compreendido a partir do contexto do sujeito que está perturbado, ao 
se dar voz aos pacientes, era possível regressar à experiência vivida 
e, a partir daí, contextualizar na existência.  
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Gabriel e Teixeira (2007) ao descrever acerca das perspectivas 
críticas sobre a obra de Laing, ressalta que “parece mais consentânea 
a opinião que um dos maiores legados de Laing foi o grau imenso e 
inquantificável de humanidade que ele tentou trazer para a 
psiquiatria” (p.671). Os autores ressaltam que, o projeto fundamental 
do pensamento de Laing, foi tornar compreensível o processo de 
enlouquecer e a loucura, através do estudo da experiência 
esquizofrênica numa perspectiva fenomenológica e existencial.  

Nesse modo de conceber, um comportamento aparentemente 
incompreensível, passou a ter significado existencial. A psicose 
passou a ser entendida como uma estratégia protetora contra a 
insegurança ontológica e tentativa de suportar uma situação 
existencial insustentável, gerada no contexto familiar. Portanto, o 
contributo central do seu pensamento é a abertura de campos de 
reflexão. Laing incomodou e ao mesmo tempo, despertou. A sua obra 
influenciou de forma significativa os movimentos atuais de saúde 
mental alternativa, que acentuam a participação ativa dos indivíduos 
e das comunidades na organização e nas modalidades de prestação dos 
cuidados de saúde.  

 
Ah! Claro. Eu tenho encanto por Laing também. Porque o 
que caracteriza meu trabalho em psiquiatria, meu 
entusiasmo pela psiquiatria, meu apego ao que se chama 
psiquiatria, é a pesquisa do mundo interno do processo 
psicótico. Do que se passa no mundo interno, sem desprezar 
naturalmente o mundo externo, porque nós vivemos 
simultaneamente os dois mundos, externo e interno. Mas o 
que acontece é que a maioria dos psiquiatras, mesmo os da 
atualidade, muitos dos mais avançados, o que interessa é 
o mundo externo. É o movimento Basaglia que eu aprecio, 
estou de acordo até que estes velhos manicômios, que 
parecem prisões, sejam implodidos, porque não se ocupam 
do mundo interno dos pacientes, só valorizam o lado de 
fora. (Silveira, 1992; trecho de uma entrevista concedida a 
Luiz Gonzaga Pereira e disponível em Mello, 2009, p. 154). 

 

Foi de Elvia Bezerra, que soube da notícia que você recebeu no 
Museu a visita de Ronald Laing, que se deteve durante horas na 
apreciação do acervo, e registrou a sua impressão final: “confio na 
continuidade e expansão deste trabalho. Trata-se de uma coleção que 
já tem fama internacional. Espero que as autoridades locais reconheçam 
seu alto valor e façam o possível para facilitar seu futuro 
desenvolvimento, pois representa uma contribuição de grande 
importância para o estudo científico do processo psicótico” (Laing, 
citado por Bezerra, 1995, p.170). 

E Ferreira trouxe mais um relato surpreendente seu, sobre Laing:  
 
Quis escrever sobre Laing, pessoa muito original. Separei 
os livros dele para escrever. O susto que eu tomei com o 
beijo do Laing. Poucas pessoas sabem disso; tomou a minha 
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mão e foi beijando e eu estatelada; todo o braço até em 
cima no meu pescoço. Eu não escreveria isso. Ele me 
emocionou muito, a compreensão do meu trabalho. Ele se 
emocionou muito com a pintura de Carlos. Ele era chegado 
aos animais, fiquei muito chegada a ele pelas páginas que 
escreveu sobre animais. Morreu jovem, jogando tênis. 
Laing, amor espiritual que eu tive.” (Silveira, citada 
por Ferreira, 2008, p.332).  

 

Então, minha cara, estas são as notícias que eu tenho para dar-
lhe por hora. Espero que esta a encontre bem. 
 

Com apreço, 

Sandra Michelle. 
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                                                                                                                              Cartão postal. 

                                                                                                                    30 de março de 2015.  

                                                                                                                                      Domingo. 

 

Estimada Nise, 

 

Ao fim dessa jornada, gostaria de dizer que eu escolhi você como mestra inspiradora e guia do pensamento, em 

um momento em que eu estava construindo em mim estratégias de resistência. Trilhei os seus passos para achar 

um caminho para os meus.  

Minha mestra, guia e amiga, como eu gostaria de voltar à tarde de 29 de outubro de 1999, adentrar o CTI e, 

repetindo o gesto de Astrogildo Pereira, poder estreitar o seu coração ao meu, em um abraço de gratidão. Como 

eu gostaria de dizer a grandiosidade da importância que a sua vida teve na minha. Mas como não posso, 

escrevo cartas, que talvez a encontre no Caminho do Meio, que liga o imponderável da vida.  

 

                                                                                                                                             Com gratidão, 

                                                                                                                                             Sandra Michelle. 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 

 

 

 

5 SENSAÇÕES DE LIBERDADE 

 

Ser despossuído, pobre, despojado, humilde – sempre. Ser covarde? Jamais. (Nise)45 

                                         Liberdade... Esta é a palavra que mais gosto de ouvir. (Nise) 46 

 

Eu saí de lá (da prisão) com minha 
mãe, fui para um hotel, o Hotel OK na 
Rua Senador Dantas. Nem sei se 
existe ainda. Tomei banho, troquei de 
roupa e fui para casa da Zoila, em 
Santa Tereza, onde Mário estava. Eu 
não sei o dia exato, mas foi nas 
imediações de São João, de modo que 
eu me lembro da janela da casa da 
Zoila, eu vendo os balões. Foi uma 
vivência muito marcante. E eu fiquei 
muito com a mania da liberdade. 
Depois eu tomava um bonde ao acaso, 
ia até o fim da linha e voltava. Descia, 
tomava ao acaso outro bonde. Havia 
uma série de bondes que saíam da 
Praça Tiradentes, e eu via um bonde 
chamado “Alegria” e dizia – É nesse 
que eu vou! [...] Era um lugar horrível, 
mas eu dizia – Se eu quiser eu desço 
aqui, no meio do caminho, desço. Não 
tenho obrigação de ir até o final. 

Então eu tinha muito esse sentimento de poder fazer o que quisesse. Sai muito com esse 
sentimento. Dona do meu nariz. O bonde da Alegria não tinha nada de bonito, mas o 
nome me tocou e eu entrei no bonde e fui. E fui em outros, de que eu descia num ponto 
qualquer, para passar para outros [...]47 (Silveira citada por MELLO, 2014, p.83). 

 

 Sensações de Liberdade seria - segundo relatos de amigos e familiares - o último 

capítulo que Graciliano Ramos escreveria para a sua obra Memórias do Cárcere. Adotei de 

empréstimo para presentear Nise, sua amiga e contemporânea. Ambos, Nise da Silveira e 

Graciliano Ramos, viveram a terrível experiência do aprisionamento das emoções no cárcere, 

período do Estado Novo, ditadura de Getúlio Vargas. Para Hannah Arendt (2008), o ser humano 

ao ser privado do espaço público, refugia-se no mundo do pensamento, lugar onde sua liberdade 

não pode ser usurpada, exceto se ocorrer o término da vida. Subtrair o ser humano de sua 

liberdade é submetê-lo a uma situação de escravidão. Inúmeros exemplos citados, nesse 

itinerário, confirmam essa assertiva. Entre eles, pode-se sublinhar: Doistoievski, Antonin 

                                                 
45 Horta (2009, p.311). 
46 Horta (2009, p.313). 
47 Reportagem de Márcio Moreira Alves, originalmente publicada no Correio da Manhã, 1959. 

Bondes na Praça Tiradentes. Década de 1920. Ao fundo, o Teatro 

São José. Fonte: http://blogln.ning.com/profiles/blogs/o-bonde-em-

cena-1 
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Artaud, Van Gogh, Graciliano Ramos, Lima Barreto, que compartilharam com Nise a terrível 

experiência que envolve o aprisionamento das emoções, exílio imposto que obriga ao refúgio 

no espaço privado do pensamento, revelado ao público por meio das posteriores construções 

artísticas, literárias e científicas. 

 Nise da Silveira construiu uma história na qual os protagonistas são as vítimas. Ao 

conhecê-los, resta a interrogação sobre os seus algozes. Não há respostas fáceis. O acerto, 

quando se trata de vidas roubadas e silenciadas pela brutalidade do sistema perpetrado pela 

ciência clássica psiquiátrica, não é possível. Restou a luta. A Luta pela liberdade de existir e 

pertencer aos inumeráveis estados do ser. A liberdade de poder denunciar sistemas que apagam 

as diferenças, ao descredibilizar direitos de existência, a liberdade que alerta para a necessidade 

de ser contra o hegemônico, quando este se mostra abissal. Resistir e devolver o direito à 

liberdade foi pilar ético e político da humanista Nise da Silveira.  A sua vida/obra revela-se um 

grito de alerta pelo direito à sensação de liberdade.  

Ao imprimir visibilidade a sujeitos sociais marginalizados e denegridos pelo processo 

histórico social, ao dar voz a sujeitos e experiência sociais, Nise no seu território ideológico e 

geográfico contra-hegemônico de atuação profissional, exerceu a Sociologia das Ausências e 

das Emergências (Santos, 2010; 2007). No seu obstinado trabalho científico, ela revelou 

possibilidades de compreensão das trilhas deixadas nos mergulhos profundos nos estados 

inumeráveis do ser. Ao religar arte, ciência, literatura, religião e mitologia, elaborou um novo 

método de abordagem terapêutica, que abre as grades, libera da paralisante 

eletroconvulsoterapia, solicita atenção para os efeitos colaterais da “camisa de força química”, 

decorrente do uso abusivo dos psicotrópicos, apodera o doente de ferramentas que fazem 

sonhar. E, por meio da livre expressão artística de forças psíquicas que submergem à 

consciência, denunciou a ineficácia dos métodos tradicionais. Ousou sugerir uma nova lógica 

cognitiva, que se contrapôs à produção das inexistências dos sujeitos sociais.  

Guerreira e pioneira na psiquiatria, lutou, ao longo da sua vida/ obra para abrir grades, 

portas e janelas do mundo opressor e excludente que marcou a sua época, século XX. Seu 

pioneirismo sempre a colocou à frente do seu tempo, e a tornou precursora, não apenas na sua 

área de atuação profissional, mas também em muitas outras áreas do pensamento, o que refletia 

o seu profundo domínio científico, cultural, político, literário e artístico.  

Tinha a originalidade como traço marcante. Humanista incondicional, nunca permitiu, 

desde a mais terna idade, atitudes de agressão e ofensa para com o seu semelhante, o ser 

humano, e os animais. Seu pioneirismo, rebeldia e personalidade libertária foram pilares 
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condutores para a inauguração de uma nova ciência, insurgente, questionadora do instituído, 

uma ciência que teve a sua marca e a dos seus guias do pensamento. Questionou a monocultura 

do pensamento, pautada no paradigma científico da ciência médica psiquiatra, em uma época 

de grande ascensão. Disse um sonoro “não aperto” quando submetida à obrigação de apertar o 

botão que daria início a uma seção de eletrochoque em um paciente. Com esse gesto de rebeldia, 

oposto à ação conformista dos seus contemporâneos, travou um combate à razão indolente. 

Nos nichos, encontram-se fragmentos de histórias que conduzem a entender um pouco 

da construção da pessoa aguerrida e insubordinada, cuja predileção já se revelava pelo 

marginalizado e excluído. Revisitou-se o cenário de partida, com a ajuda de relatos da época, 

buscando recontar o contexto que ela enfrentou antes de inaugurar a sua obra.  

Na juventude, enfrentou a perda do pai amado, a mudança tempestiva para outra terra, 

o encontro com o novo destino. Destino que a levou para Santa Tereza, Rio de Janeiro, que lhe 

apresentou grandes amigos, amigos da Trinca do Curvelo. Era filhote de Lampião, era ostrinha 

sururu, era um anjo duro.  

A presente tese teve o objetivo de reconstruir mediante fragmentos de histórias, obras 

literárias, científicas, entrevistas, filmes, jornais, um itinerário de resistência de Nise. Buscou-

se, pelas fontes de pesquisas, recontar escolhas e caminhos, que a levaram a impulsionar o 

pensamento da sua época, a propor uma nova ciência, a negar o instituído. O texto foi tecido 

com a roupa de escafandrista, foi tecido em mergulhos.  

 Nise propôs usinas do conhecimento, no Grupo de Estudos no Museu de Imagens do 

Inconsciente no Engenho de Dentro e no Grupo de Estudos C. G. Jung no seu escritório e 

biblioteca, fundou uma verdadeira universidade livre.  

 Na Casa das Palmeiras, ela mostrou qual era o seu ideal de tratamento, com afeto, 

liberdade e acolhimento. No Museu de Imagens do Inconsciente, formou um acervo dos 

mergulhos profundos realizados quando se instalam os inumeráveis estados do ser. O 

inconsciente se revela, plasticamente, no Museu, porque foi permitido o voo nas asas da 

imaginação poética. O devaneio que levou um cliente da Casa das Palmeiras a plantar sonhos 

junto às flores do jardim, para colher fartura onírica.  

 Como observou Márcia Leitão da Cunha, Nise agia como arqueóloga que buscava 

lampejos pelas frestas descontínuas da alma, nas trilhas da expressão do inconsciente. Buscava 

manifestações que pudessem revelar sobre caminhos que a psique toma na luta por achar a cura. 

Compreendia que no tratamento de esquizofrênicos – que pelo conceito niseano virou estados 

inumeráveis do ser – não bastava somente abrir portas e janelas de instituições, ou tentar 
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transformar pacientes em artistas. “Nós somos psiquiatras, e não críticos de arte para descobrir 

talentos”, advertia. Enquanto fazem artesanato, pintura, modelagem e demais atividades 

expressivas – é preciso sim que haja um investimento no sentido da compreensão do que se 

passa no seu mundo interno- para poder guiá-los e conduzi-los, individualmente, tal qual o fio 

de Ariadne, para fora do labirinto (HORTA, 2009). 

 Como enfatizou Luiz Carlos Mello, em matéria publicada na Folha de São Paulo, em 26 

de julho de 2015, na atualidade, a Sociedade Amigos do Museu de Imagens do Inconsciente 

está desenvolvendo um projeto para nova sede com o objetivo de ampliar suas múltiplas 

atividades. O acervo é estimado em 360 mil obras, sendo que as principais coleções (com 127 

mil obras) são tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  Realça 

ainda que o arquivo pessoal de Nise da Silveira foi incluído, recentemente, no Registro da 

Memória do Mundo da Unesco. O país tem o dever de manter e procurar desenvolver esse 

trabalho, um dos tesouros valiosos da alma brasileira, pontua Mello. 

 Foi na filosofia, literatura, arte, mitologia, psicologia, religião, epistemologia, que ela 

buscou os seus guias, foi através do lugar não comum, ao se alimentar de territórios plurais de 

pensamento, exercendo o que Santos (2010 a) denominou de pensamento pós-abissal, que ela 

ganhou reforço para a sua construção propositiva de combate à injustiça social e cognitiva. 

Viveu na contra-hegemonia, opção claramente presente na sua vida/obra. Foi por meio de um 

território subalterno (um ateliê) que teve início o seu trabalho. Revelou e tornou possível uma 

nova ciência do humano, iluminando uma realidade credível, deixando o legado de 

possibilidades possíveis e concretas para o futuro da Saúde Mental no Brasil. 

Dessa forma, ao revelar sujeitos e experiências, conseguiu o que Santos (2007) chama 

de ampliação do presente e contração do futuro. Ampliou o presente ao se alimentar de campos 

epistemológicos diversos e propor um pensamento alternativo às alternativas - “Meu filho, a 

minha psiquiatria não se alterna a esta outra que está aí. É outra coisa que quero colocar no 

lugar.” -  destacando-se a Casa das Palmeiras e o Museu de Imagens do Inconsciente, com suas 

obras e artistas, como referências emblemáticas dessa luta.  Foram reveladas realidades e 

possibilidades que, para o pensamento hegemônico de sua época, eram tidas como não-críveis, 

descartáveis, invisíveis (Silveira, citada por Oliveira, 2009, p.38).   

  E contraiu o futuro ao reverberar no tempo, os conceitos estruturais da psicologia 

neseana – os inumeráveis estados do ser; o afeto catalisador e a emoção de lidar - com os quais 

ela construiu a sua obra, seriam incorporados à Luta Antimanicomial, passariam a inspirar os 

principais dispositivos presentes na Reforma Psiquiátrica Brasileira, incorporado, 
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posteriormente, à Lei que daria respaldo à Política Nacional de Saúde Mental. A Casa das 

Palmeiras foi propositiva para mudar o rumo da história. No contexto atual, tem-se Nise 

presente não só na casa do repouso dos sabiás, mas também em outras casas com o nome de 

Centro de Atenção Psicossocial. É Nise agindo. São as ressonâncias de sua luta.  

 É importante iluminar que, conforme sublinhou Márcia Leitão da Cunha (Horta, 2009), 

é notório o quanto se usam autores europeus para referenciar a Luta Antimanicomial no Brasil 

e relega-se a um segundo plano o pioneirismo de Nise da Silveira que já, na década de 1940, 

ventilava preceitos e combatia o que, anos mais tarde, viria a ser um movimento de luta 

nacional. Essa prática, de subtração do local e ênfase no global, conforme explicitado 

anteriormente, serviu de fundamento para o combate político, ideológico e social de autores 

como Boaventura de Sousa Santos, e outros aportes referenciais, adotados no presente estudo.  

 As potencialidades do estudo pautam-se, principalmente, na possibilidade de colaborar 

para revelar a grande contribuição deixada por Nise para a construção de uma ciência do 

humano, fundamentada na luta de combate ao epistemicídio, alicerçado pelo pensamento da 

ciência psiquiátrica cartesiana, responsável por traçar linhas geográficas abissais, que validou 

holocaustos existenciais nos Hospitais Psiquiátricos do Brasil. Revelar a cientista que combateu 

as monoculturas da mente que são resultados da violência epistêmica perpetrada contra os 

sistemas tradicionais de saber, considerados pela razão científica dominante como “não 

saberes”. A violência epistêmica, na ótica de Vandana Shiva, é tecida a partir do momento em 

que não se consideram os sistemas locais como saber, gerando a invisibilidade e o colapso, 

visto que impede a oportunidade de serem testados e confrontados com o saber dominante.  São 

distanciados e eliminados da percepção, o desaparecimento é provocado ao lhe negar o status 

de um saber sistemático, atribuindo-lhe os adjetivos de primitivo e anticientífico (SHIVA, 2003, 

p.22-23).  

Escrevi Cartas a Nise, cartas tecidas com a malha delicada do afeto. Escrevi, nos 

momentos de retorno dos mergulhos, quando tirava a roupa de escafandrista de Nise, e restava 

a subjetivação do sujeito autor, que por equívocos do rigor científico, sugere ser ausente. Como 

ser ausente, se as escolhas se deram por fartura de presença.   

 Espera-se, como ressonância, que o presente estudo possa suscitar o interesse de 

continuidade, de outros itinerários, de outros percursos de pesquisa. Que o desejo/ preocupação 

de Nise em que outras pessoas, após a sua partida, pudessem se interessar e ler a sua obra, se 

concretize e ganhe novos territórios também nos espaços acadêmicos. Afinal, como defende 

Santos (2007, p.46) “pode-se fazer ecologia de saberes dentro da universidade, para mim é a 
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extensão universitária ao contrário: a extensão convencional é levar a universidade para fora, a 

ecologia de saberes é trazer outros conhecimentos para dentro da universidade”. 

 A partir do ano 2000, o Centro Psiquiátrico Pedro II (Hospital Engenho de Dentro) traz 

o seu nome. Por efeito da Reforma Psiquiátrica, foi desativado e passou a se chamar Instituto 

Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira, como forma de homenagear, tardiamente, 

aquela que sempre encontrou grandes dificuldades e incompreensões dos pares da ciência 

psiquiátrica hegemônica. Nos dias atuais, o Engenho de Dentro também é sede de um encontro 

anual chamado “Ocupa Nise”, são as ressonâncias do seu trabalho. É a prova de que ela 

incomodou, mas, principalmente, despertou, causou inquietações. 

 Essas são as notas que tenho para considerar. Não com a ilusória intenção de haver 

chegado ao final; trata-se, apenas, de uma expressão do meu desejo de que outros pesquisadores 

e estudantes possam visitar, conhecer e recontar os seus itinerários sobre Nise da Silveira, como 

eu tive a honra de fazer. Como enfatizou Marco Lucchesi “E aqui falo aos poetas e aos jovens, 

sobretudo, e aos que não perderam a coragem de dizer não e percorrem, como Nise, um caminho 

por fazer!48 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Jornal O Globo. Nise da Silveira foi das pessoas mais corajosas que conheci. Por Marco Lucchesi. Disponível 

em: http://oglobo.globo.com/opiniao/nise-da-silveira-17086180 
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