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artigo

LUgarES Do DELÍrio: trÂNSitoS ENtrE artE E 
LoUCUra Na CoNtEMPoraNEiDaDE
Daniela Cassinelli

Desde o século XX o trânsito entre arte e loucura vem sendo colocado sob diferentes pontos de vista. 
A partir de um enfoque institucional, tomando-se o contato entre o mundo da arte e o da psiquiatria, 
o presente artigo tem por objetivo analisar a proposta curatorial da exposição Lugares do Delírio, 
no Museu de Arte do Rio, através de textos e falas disponíveis nas mídias oficiais, que colocam em 
questão as fronteiras entre arte e loucura na contemporaneidade, procurando descortinar seus 
discursos no seio da instituição museológica. Sendo assim, experiências prévias de exposições de 
arte sobre a loucura no Brasil, e conceituações feitas por críticos de arte, como Mário Pedrosa, em 
contato com o trabalho da revolucionária Nise da Silveira, pretendem dar conta de um contexto 
brasileiro anterior ao da exposição analisada, relacionando-os. A pesquisa tem como horizonte 
teórico os discursos do qual a arte e a loucura foram submetidos historicamente, e confrontando-
os busca encontrar pontos de convergência e divergência entre eles. Desta forma, revelar como 
as exposições de arte se propõem a pensar a loucura na sociedade e agir sobre ela, e ressaltar a 
importância das práticas artísticas e culturais para a mudança de configurações ultrapassadas 
baseadas na instituição hospitalar, criando outras concepções e realidades criativas-afetivas, que se 
propõem a novas dinâmicas de cidadania.

Palavras-chave: arte; loucura; exposição

1.Introdução

Esta pesquisa parte da tentativa de uma arqueo-
logia dos dispositivos historicamente acionados 
pela arte e pela loucura, ou seja, escavar seus pro-
cessos de significação e construção sócio históri-
ca até a atualidade através das figuras do artista 
e do louco, e das instituições que lhe caberiam, 
isto é, do museu e do manicômio, entendidos 
como instrumentos do pensamento hegemônico 
eurocêntrico, cartesiano, burguês, etc, de forma 
que estão muito presentes ainda hoje na nossa 
maneira de compreender e agir sobre o mundo.

Por meio dessas ferramentas analíticas, anali-
saremos como a exposição “Lugares do Delírio”, 
que ficou em cartaz no museu de arte do Rio do 

dia 7 de fevereiro ao dia 10 de setembro de 2017, 
é capaz de trazer para debate o lugar estabeleci-
do da loucura e da arte, propondo intermeios e 
conexões entre eles. Para isso, faremos um breve 
panorama de exposições de arte sobre a loucura 
no Brasil a partir do século XX, afim de relacio-
ná-las, destacando o que a proposição curatorial 
desta exposição levanta de diferente, e como faz 
refletir o paradigma da arte e da saúde mental na 
contemporaneidade.
  
No início do século XX estava a psiquiatria em 
seu auge com a presença de inúmeros hospícios 
ao redor do país, cujos tratamentos com loboto-
mia e eletrochoques eram parte da rotina hospi-
talar, e a arte procurava se reformular através do 
que chamamos movimento modernista. É neste 
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contexto que o campo clínico e o artístico irão se 
contaminar. Atravessadas pelos saberes psicana-
líticos, essas contaminações se darão: seja pelo 
auxílio ao diagnóstico psiquiátrico ou práticas 
alternativas que começam a ganhar espaço com 
a Reforma Psiquiátrica, seja pela apropriação de 
uma estética que afirmasse os ideais de autono-
mia e singularidade da arte pelos artistas e críti-
cos da arte moderna.

As experiências no ateliê dirigido por Nise da Sil-
veira no Engenho de Dentro serão, portanto, de-
finitivas para o rumo da arte moderna no Brasil, 
por meio do contato entre a produção dos inter-
nos e a de artistas e críticos brasileiros relevan-
tes, principalmente no caso de Mário Pedrosa. 
Em conversa realizada na abertura da exposição 
ao público, e disponibilizada no canal do youtu-
be do museu, a curadora Tânia Rivera aponta 
que “Paulo Herkenhoff já nos chamou bastante 
a atenção pro fato de que de fato na arte contem-
porânea brasileira especialmente nessa, enfim, 
que tem sua matriz no neoconcretismo no Rio 
de Janeiro, os.. os artistas do Engenho de Dentro 
tem uma influência fundamental”.

 O hospital psiquiátrico é trazido para dentro do 
museu, por meio da documentação sensível das 
práticas artísticas que lá ocorrem e dos relatos de 
seus agenciadores, colocado lado a lado de obras 
de artistas canônicos e contemporâneos, usuários 
ou não da saúde mental. Para além das paredes 
expositivas e dos muros do hospital, procuramos 
pensar como a saúde mental é questão urgente 
que concerne a todos no exercício da cidadania e 
no compartilhamento do espaço da cidade. Sen-
do assim, é possível pensar como partilhamos o 
sensível na medida em que a “partilha de espa-
ços, tempos e tipos de atividade [...] determina 
propriamente a maneira como um comum se 
presta à participação e como uns e outros tomam 

parte nessa partilha”(RANCIÈRE, 2005, p.15).
Sendo assim, iniciaremos com a feitura de uma 
arqueologia da loucura e da arte, desde o final da 
Idade Média até o início do século XX, e então, 
daremos um panorama das relações que se de-
ram entre estes campos no Brasil, a partir deste 
século. Adiante, explicitaremos a escolha dos da-
dos que utilizaremos nesta pesquisa, e finalmen-
te analisaremos a exposição em questão tendo 
em vista o que vimos até aqui, procurando en-
tender como seu discurso levanta noções já cons-
truídas e propõe o público a revisar conceitos que 
se borram através da ideia de delírio.

2.Loucura, Arte e Sociedade

2.1 Materialismo Cultural

O materialismo cultural, a partir de uma perspec-
tiva sócio-histórica, embasa a seguinte pesquisa 
à medida que a “hesitação diante do que parece 
ser a riqueza da teoria já desenvolvida e a pleni-
tude da prática já alcançada possui o embaraço, 
a gaucherie mesmo, de qualquer dúvida radi-
cal”(WILLIAMS, 1978, p.11), ou seja, o confronto 
entre os paradigmas institucionais estabelecidos, 
como o museu e o manicômio, assim como as fi-
guras do artista e do louco, através das práticas 
que os põem em questão podem criar fissuras ca-
pazes de produzir reformulações ideológicas, que 
constroem continuamente a realidade histórica, 
criando o embaraço de que Williams fala. 

Nesse sentido, a compreensão de processos que 
construíram o imaginário ocidental da loucu-
ra, assim como aqueles que fizeram emergir a 
personagem do artista e o estatuto da arte, tal 
qual entendemos hoje, é importante para loca-
lizar as questões propostas neste artigo. Portan-
to “nos perguntaremos por quais processos de 
transformação ou mediação esses componentes 
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passaram antes de chegarem a esse estado aces-
sível”(WILLIAMS, 1980, p.66), apresentando um 
panorama breve e sucinto, entendendo que trata 
de campos infinitamente expansivos em sua con-
ceituação, e por isso, para além do esforço reali-
zado nesta pesquisa.

A partir de interrogações que surgem do pre-
sente, a necessidade de se fazer uma arqueologia 
torna-se de extrema relevância diante da análise 
de dado acontecimento situado no contemporâ-
neo, pois este “dividindo e interpolando o tem-
po, está à altura de transformá-lo e de colocá-lo 
em relação com os outros tempos, de nele ler de 
modo inédito a história”(AGAMBEN, 2009, p.72). 
Como dizia Foucault “estamos historicamente 
consagrados à história, à paciente construção de 
discursos sobre os discursos, à tarefa de ouvir 
o que já foi dito [...] trata-se de, enunciando o 
que foi dito, redizer o que nunca foi pronuncia-
do”(1977, p.15)

2.2 Historicidades e discursos

2.2.1 - Arte, artista, museu x Loucura, louco, 
manicômio

No contexto de transição do feudalismo para o 
capitalismo, com o crescimento das cidades e 
o que chamamos Renascimento, uma série de 
transformações entra em curso no mundo euro-
peu, quando os ideais teológicos abrem alas para 
os humanistas, na medida em que as “preocu-
pações intelectuais se sobrepõem às exigências 
espirituais e dogmáticas [...] [e o] imenso apetite 
de cultura inverte os limites impostos pela fé dos 
séculos precedentes”(MINOIS apud WOORT-
MANN, 1996, p.5), a racionalidade ganha, por-
tanto, papel central na legitimação dos saberes 
ditos científicos. Dessa maneira, enquanto a arte 
era inventada e legitimada pelos métodos cientí-

ficos e os artistas reivindicavam sua posição so-
cial, a loucura era posta sob o domínio moral da 
razão e os ditos loucos, excluídos da cidadania.

Existia, no século XV na Itália, uma “luta de 
pintores, escultores e arquitetos para verem 
reconhecidas suas profissões como artes libe-
rais”(BLUNT, 2001, p.70). Nesse sentido, a poe-
sia e a retórica, por exemplo, eram consideradas 
artes liberais, enquanto a pintura e a escultura 
eram vistas como mecânicas, e a distinção entre 
elas “era que as primeiras eram praticadas por 
homens livres e as segundas por escravos”(Id., 
p.71). Sendo assim “o principal objetivo dos ar-
tistas em sua reivindicação para serem vistos 
como liberais era dissociar-se dos artesãos, e, 
em suas discussões a respeito do assunto, eles 
se encarregavam de ressaltar todos os elemen-
tos intelectuais em sua arte”(Id.). Segundo Giulio 
Carlo Argan o “Renascimento [...] se distingue 
da Idade Média exatamente por esse acréscimo 
de um ato de consciência”(2004, p. 12). O uso 
da perspectiva tornou-se, pois, um argumento 
de peso a favor dos pintores, a partir do “papel 
desempenhado pela matemática na pintura do 
início do Renascimento”(BLUNT, 2001, p.71). As 
academias surgem em oposição as guildas, e a in-
dividualidade do artista vence sobre a coletivida-
de dos artesãos, e “os próprios artistas, cientes de 
sua qualidade de agentes e protagonistas da his-
tória, propuseram-se deliberadamente afirmar a 
própria personalidade”(ARGAN, 1994, p.27)

Ao mesmo tempo, a loucura, que na Idade Média 
tinha característica de saber proibido, esotérico, 
cósmico, vai assumir gradativamente o caráter 
de erro, de irregularidade na conduta, de desvio 
moral, pois as “figuras da visão cósmica e os mo-
vimentos da reflexão moral, o elemento trágico e 
o elemento crítico irão doravante separar-se cada 
vez mais”(FOUCAULT, 1978, p.32). No universo 
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simbólico da loucura um “objeto novo acaba de 
fazer seu aparecimento na paisagem imaginá-
ria da Renascença; e nela, logo ocupará lugar 
privilegiado: é a Nau dos Loucos”(Id., p. 12-13), 
“barcos que levavam sua carga insana de uma 
cidade para outra. [...] As cidades escorraçavam-
nos de seus muros [...] esses passageiros incô-
modos”(Id, p.13).  Assim,

De um lado, haverá uma Nau dos Loucos 
cheia de rostos furiosos que aos poucos 
mergulha na noite do mundo, entre paisa-
gens que falam da estranha alquimia dos 
saberes, das surdas ameaças da bestiali-
dade e do fim dos tempos. Do outro lado, 
haverá uma Nau dos Loucos que constitui, 
para os prudentes, a Odisséia exemplar e 
didática dos defeitos humanos(Id., p.33). 

A visão cética da loucura ganha cada vez mais 
força, e é vencida no âmago mesmo da razão: 
“aos poucos, a loucura se vê desarmada, e seus 
momentos deslocados; investida pela razão, ela 
é como que acolhida e plantada nela”(Id., p. 41).
Desse modo, o discurso da Razão, inaugurando a 
era moderna, no seio da Renascença, norteia os 
conceitos de arte e de loucura, que serão ressig-
nificados sob novas égides ao longo dos séculos 
através da construção de dispositivos, isto é de 
“um conjunto absolutamente heterogêneo que 
implica discursos, instituições, estruturas arqui-
tetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposi-
ções filosóficas”(AGAMBEN, 2009, p.28), a partir 
da edificação de instituições como o museu e o 
manicômio, de que falaremos adiante, e do olhar 
construído sobre eles.

Já no século XVII, aparecem os primeiros espaços 
destinados a internação dos chamados loucos na 
Europa. Descartes, considerando a loucura como 

a condição mesma de impossibilidade do pensa-
mento, a exclui do domínio da verdade, “ele bane 
a loucura em nome daquele que duvida, e que não 
pode desatinar mais do que não pode pensar ou 
ser. [...] Doravante, a loucura está exilada”(FOU-
CAULT, 1978, p.54). No âmbito governamental a 
“grande criação política do século XVII é o Estado 
nacional, e a sua formação típica é a monarquia 
absoluta”(ARGAN, 2004, p.71). Portanto, numa 
sociedade estruturada pelo poder monárquico e 
pelos interesses ascendentes da burguesia, ca-
sas de internação surgem como instrumento de 
controle e ordem social, parecendo “atribuir uma 
mesma pátria aos pobres, aos desempregados, 
aos correcionários e aos insanos”(FOUCAULT, 
1978, p.55). 

Sob os ideais burgueses “a loucura é percebida 
através de uma condenação ética da ociosidade 
e numa imanência social garantida pela comu-
nidade de trabalho”(Id., p.83), portanto aqueles 
que eram considerados improdutivos não me-
receriam lugar na sociedade. Afim de conter a 
miséria e as revoltas, os pobres eram recolhidos, 
doentes ou convalescentes, pela autoridade real 
ou judiciária de Paris e aprisionados no Hospital 
Geral, “uma estrutura semijurídica, uma espécie 
de entidade administrativa, que ao lado dos po-
deres já constituídos, e além dos tribunais, de-
cide, julga e executa”(Id., p.56). Dessa maneira, 
não se configura como instituição médica, mas “é 
uma instância da ordem, da ordem monárquica e 
burguesa que se organiza na França nessa mes-
ma época”(Id., p.57). Sendo assim, “prevalece a 
vontade do soberano e do governo, que querem 
fazer da cidade-capital a imagem do Estado e do 
poder”(ARGAN, 2004, p.72)

Ademais, no século das luzes, a “invenção do mu-
seu moderno (e da arte e da estética) pelo Ilumi-
nismo foi acontecimento de implicações tão pro-
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fundas e tão radicais quanto o fora vários séculos 
antes a formulação da perspectiva centraliza-
da”(PREZIOSI, 1998, p.50). O museu surge como 
ferramenta disciplinar, que direciona o olhar, 
“definindo, formatando, modelando e “reapre-
sentando” muitas formas de comportamento so-
cial por meio de seus produtos ou vestígios”(Id.). 
Dessa forma, educa o olhar para aquilo que deve 
ser visto e como deve ser lido, ordenando a his-
tória através de um aparato ficcional à serviço da 
centralidade do estado-nação europeu. Portanto, 

o museu cristalizou e transformou uma 
variedade de práticas antigas de produção, 
formatação, armazenamento e exibição do 
conhecimento em uma nova síntese que 
era comensurável à elaboração oitocentista 
de outras formas modernas de observação 
e disciplina em hospitais, prisões e esco-
las(Id.).

Nesse sentido, tais formas modernas de obser-
vação e disciplina tem função coercitiva e limi-
tadora, presumindo normas e técnicas bem de-
finidas, e, sendo assim “repele[m], para fora de 
suas margens, toda uma teratologia do saber”(-
FOUCAULT, 1999, p.33). Tanto hospital quanto 
museu estão à mercê dos ideais civilizatórios 
burgueses e são, portanto, instrumentos de po-
der que afirmando certas experiências, negam 
outras, estabelecendo um regime de (in)visibili-
dades e hierarquias do olhar.

Ainda no século XVIII, a medicina sofre uma re-
organização de suas formas com o nascimento da 
clínica, em que as “formas da racionalidade mé-
dica penetram na maravilhosa espessura da per-
cepção, oferecendo, como face primeira da ver-
dade, a tessitura das coisas”(FOUCAULT, 1977, 
p.11), passando a guiar-se por um olhar localiza-
do e não mais geral, ou seja, por meio do “desa-

parecimento das entidades mórbidas gerais que 
agrupavam os sintomas em uma figura lógica, 
em proveito de um estatuto local que situa o ser 
da doença, com suas causas e seus efeitos”(Id., 
p.17) e “que substituiu a pergunta «o que é que 
você tem?» [...] por esta outra [...]: «onde lhe 
dói?»”(Id., p.17-18). A partir dessa sutil, porém 
decisiva mudança, o saber médico passa a tratar 
indivíduos como objetos de suas próprias inves-
tigações científicas. 

Colocada sob a categoria de doença mental, a ex-
periência da loucura será mais uma vez subjuga-
da, agora a partir do discurso médico-científico e 
de seus instrumentos. Em menos de um século, o 
poder psiquiátrico se instaura não mais a partir 
da localização de lesões, mas numa “ausência de 
corpo”, logo “será necessário poder tornar expli-
cito aquilo que se esconde, aquilo que se oculta 
não no interior do corpo, nos tecidos ou órgãos, 
mas no interior das condutas, dos hábitos, das 
ações, dos antecedentes familiares, da história 
de vida”(CAPONI, 2007, p.99), Dessa maneira, o 
“manicômio permite que se articulem magistral-
mente dois problemas sociais: a garantia de har-
monia da ordem social (que exige ser protegida 
contra a ameaça de desordem) com certas exi-
gências de cura que falam da eficiência terapêuti-
ca do isolamento e do encerramento”(Id., p.100).

Fizemos até agora uma pincelada sobre a história 
da arte, do artista e do museu, e da loucura, do 
louco e do manicômio, que em direções opostas 
vem afirmar a ideologia burguesa, criando meca-
nismos de visibilidade e invisibilidade, de enun-
ciação e silenciamento, erguendo conceitos, que 
como percebemos, são completamente fictícios, 
pois se baseiam em “um sistema específico de 
regras pragmáticas, fundado sobre a prescrição 
cultural da conduta de participantes”(OLINTO, 
2003, p.81), ou seja, são “modelos prevalecentes 
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do mundo social supostamente ancorados no re-
al”(Id., p.82), e que ainda estamos, portanto, em 
total relação nos dias atuais. Por mais que se mu-
dem as roupagens, os ideais clássicos estão mais 
perto de nós do que imaginamos. 

A partir do século XX até o XXI, quando a psica-
nálise revoluciona o pensamento e o modernis-
mo vem questionar todo uma tradição artística 
e cultural, e posteriormente os movimentos de 
reforma psiquiátrica e a transição para a arte 
contemporânea vem estabelecer outras visões de 
mundo, começam a haver entrecruzamentos en-
tre o fazer artístico e o fazer clínico, que timida-
mente borrando suas fronteiras, encarando seus 
abismos, podem reposicionar, ou pelo menos, fa-
zer refletir, seu lugar no mundo.

2.2.2 - Arte e Loucura no Brasil (São Paulo e 
Rio de Janeiro)

A emergência do discurso psicanalítico, assim 
como as questões vanguardistas na arte, no sécu-
lo XX, possibilitaram a interação entre o campo 
clínico e o artístico. Sendo assim, a ideia de in-
consciente atravessa tanto a psiquiatria quanto a 
arte, e a produção estética dos ditos loucos passa 
a interessar a psiquiatria enquanto possibilidade 
de diagnóstico, enquanto a arte volta-se para esta 
produção afim de afirmar-se enquanto moderna.
Nas décadas de 1920 e 1930, no Hospital de Ju-
queri, em São Paulo, “Osório César começou, sis-
tematicamente, a colecionar, catalogar e analisar 
os desenhos dos internos do Hospital Psiquiátri-
co, vendo nessas produções, além de expressões 
psicopatológicas da loucura, semelhança com 
o que os artistas modernos estavam produzin-
do”(REINHEIMER, 2010, p. 53), e realiza então 
as primeiras exposições com trabalhos de inter-
nos. Adiante Flávio de Carvalho, em 1933, orga-
niza uma exposição com desenhos de crianças e 

loucos em São Paulo, que seria “uma ocasião para 
criticar o medíocre gosto da classe média, que, 
centrado em cenas de amor/procriação, repele o 
‘anormal’ por colocar em crise seu sistema de va-
lores, por revelar o que há de mais profundo no 
homem e na natureza: o ‘demoníaco, mórbido e 
sublime’”(FABRIS apud FRAYSE-PEREIRA, 1995, 
p.38). Percebe-se que os discursos psicanalíticos 
atravessaram nesse momento tanto a psiquiatria 
quanto a arte, como expressão da interioridade e 
da universalidade secreta do homem.

Nesse sentido, as práticas de Nise da Silveira no 
Centro Psiquiátrico Pedro II, no Engenho de Den-
tro, apoiadas nas teorias de Jung,  revolucionam 
as práticas psiquiátricas da época, baseadas na 
lobotomia e nos eletrochoques, quando assume 
a direção da seção de terapêutica ocupacional do 
hospital em 1946 e instaura a “terapêutica ocu-
pacional, oferecendo atividades que permitam 
a expressão de vivências não verbalizáveis por 
aquele que se acha mergulhado na profundeza 
do inconsciente” (SILVEIRA, 1981, p.102)  que 
“era considerada um método subalterno, desti-
nado apenas a ‘distrair’ ou contribuir para a eco-
nomia hospitalar” (SILVEIRA, 1992, p.16). 

O ateliê de pintura era frequentado, além dos in-
ternos, por Almir Mavignier, que era colaborador 
da doutora Nise, e seus amigos, jovens pintores 
que, como ele, mais tarde se tornarão grandes 
nomes da pintura brasileira, como Ivan Serpa e 
Abraham Palatnik. Além disso, o grande crítico 
de arte Mário Pedrosa virá a se interessar pela 
produção dos ditos anormais, e “a “loucura” foi 
um dos modelos no qual espelhou o movimento 
de ruptura com a lógica do mercado vigente e se 
instituíram no Brasil as representações românti-
cas do artista como um indivíduo singular”(REI-
NHEIMER, 2010, p.54). 
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O artista moderno era responsável por uma re-
formulação de valores e axiomas, rompendo com 
“velhos preconceitos intelectualistas, concepções 
convencionais e acadêmicas quanto à natureza 
do fenômeno artístico”(PEDROSA, 1986, p. 283-
284), recriando o mundo a partir de sua sensi-
bilidade. Dessa forma, tal “transformação foi 
devedora, em grande medida, do debate travado 
a partir de formas de representação pictórica es-
pecíficas”(REINHEIMER, 2010, p.52), em que o 
estilo abstrato se constituiu como forma expres-
siva representativa do regime de singularidade, 
através da ideia de interioridade e subjetivida-
de, influenciadas diretamente pelas teorias de 
Freud em relação ao inconsciente. Mário Pedrosa 
será, pois, figura importante neste processo de 
reformulação do conceito de arte, que passa a 
dar ““forma aos sentimentos e imagens do eu 
profundo”, [em que] cada indivíduo era con-
siderado como “um sistema psíquico à parte, e 
também uma organização plástica e formal em 
potência””(PEDROSA, apud REINHEIMER, 2010, 
p.54). O crítico irá defender que:

a atividade artística é uma coisa que não 
depende, pois, de leis estratificadas, frutos 
da experiência de apenas uma época na 
história da evolução da arte. Essa ativida-
de se estende a todos os seres humanos, 
e não é mais ocupação exclusiva de uma 
confraria especializada que exige diploma 
para nela se ter acesso. A vontade de arte 
se manifesta em qualquer homem de nos-
sa terra, independente do seu meridiano, 
seja ele papua ou cafuzo, brasileiro ou rus-
so, negro ou amarelo, letrado ou iletrado, 
equilibrado ou desequilibrado (PEDROSA, 
1949: 151-152).

Nesse sentido, era “a naturalização do processo 
criativo como algo intrínseco à espécie humana 

que permitia a Pedrosa unir “loucos”, “crianças”, 
“selvagens”, “analfabetos” e “artistas” em uma 
mesma classe, a de criadores.” (REINHEIMER, 
2010, p.54)

O movimento modernista precisava, portanto, 
afirmar-se, reivindicando a autonomia da arte, 
e encontra nas produções marginais, livres dos 
cânones culturais, exemplos desse ideal. Jean 
Dubuffet, artista francês, funda em 1945, com o 
objetivo de reunir e proteger a obra dos conside-
rados marginais, a Companhia de Arte Bruta, a 
qual define como “operação artística inteiramen-
te pura, bruta, reinventada em todas as suas fa-
ses pelo autor, a partir somente de seus próprios 
impulsos”(THEVOZ apud SILVEIRA, 1981, p.15). 
A esta arte que Dubuffet denomina Bruta, Mário 
Pedrosa deu o nome de Arte Virgem. Sendo as-
sim, “Pedrosa afirmava que os artistas modernos 
haviam assimilado as conquistas relativas ao que 
chamou de ‘expressão desinteressada’ e que por 
isso foram, muitas vezes, identificados aos primi-
tivos e aos loucos, ou apontados como infantis ou 
mistificadores”(PELBART; LIMA, 2007, p.727).

Nesse período, foram organizadas duas exposi-
ções com os trabalhos dos artistas que frequen-
tavam o ateliê da terapêutica ocupacional, uma 
em 1947, no Ministério da Educação, e outra em 
1949, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. 
Em ocasião dessa última, Nise escreve no prefá-
cio do catálogo da exposição: 

os loucos são considerados comumente 
seres embrutecidos e absurdos. Custará 
admitir que indivíduos assim rotulados 
em hospícios sejam capazes de realizar 
alguma coisa comparável às criações de 
legítimos artistas – que se afirmem justo 
no domínio da arte, a mais alta atividade 
humana(SILVEIRA, 1981, p.16).



R E V I S T A  D A  G R A D U A Ç Ã O  D A  E S C O L A  D E  B E L A S  A R T E S  -  U F R J

115

Ano 2  | n. 3 | novembro 2017

Os valores atribuídos à arte e à loucura que es-
távamos revisando, ficam aqui claros: enquanto 
a arte é enobrecida como “a mais alta atividade 
humana”, a loucura se situa no embrutecimento 
e na absurdez. Mais à frente, em 1981, realiza-
se na XVI Bienal de São Paulo a exposição “Arte 
Incomum”, que é apresentada por Walter Zanini 
no catálogo da exposição da seguinte maneira: 
“por Arte Incomum, entendem-se aqui múltiplas 
manifestações individuais da espontaneidade da 
invenção não-redutíveis a princípios culturais es-
tabelecidos”(FRAYSE-PEREIRA, 1995, p.41). Em 
1982, Frederico Morais organiza a exposição “À 
margem da vida”, que reuniu obras de presidiá-
rios, crianças, idosos e pacientes psiquiátricos no 
MAM-RJ, e onde a obra de Arthur Bispo do Rosá-
rio é pela primeira vez apresentada. 

Nesse contexto, a arte contemporânea já está em 
voga, originária do intenso movimento dos artis-
tas da década de 60/70, “realizando e ultrapas-
sando as categorias de arte, tornadas categorias 
de vida, seja pela estetização do cotidiano, seja 
pela recriação da arte como vida”(FAVARETTO 
apud FABRINI, 1994, p.7). Dessa forma “O ar-
tista deixa de ser o mago criador para tornar-se 
propositor de situações que vão chamar a inter-
ferência dos ex-espectadores, agora participan-
tes, e ambos irão configurar o que se chamava 
obra”(LIMA, 2006, p.325). 

Ao mesmo tempo o processo de Reforma Psiqui-
átrica se inicia em meados dos anos 1980 através 
do “processo de substituição da internação psi-
quiátrica [...] com a criação dos Núcleos de Aten-
ção Psicossocial (NAPS) e Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS)”(REINHEIMER, 2010, p.56), 
visando ampliar o sistema de redes locais e de 
trocas sociais. Nesse sentido diversas iniciativas 
culturais vem sendo desenvolvidas em conversa 
com o espaço da cidade, mais especificamente do 

Rio de Janeiro, para além dos muros do hospital, 
como os blocos de carnaval Tá pirando, pirado, 
pirou!, Loucura Suburbana, Harmonia Enlou-
quece, e propostas múltiplas como o Hotel e Spa 
da Loucura.

Dessa maneira, o campo que se abre na contem-
poraneidade tenta lidar com estes processos de 
desterritorialização e reterritorialização de con-
ceitos e sujeitos:

Para essa clínica não interessa o sistema da 
arte ou a arte institucionalizada, mas sim 
procedimentos artísticos associados a uma 
arte do efêmero e do inacabado que com-
porte as desterritorializações e os desequi-
líbrios dos sujeitos dos quais se ocupa. Já 
a arte contemporânea não está interessada 
na loucura como entidade psicopatológica, 
mas numa certa forma de produção ‘es-
quizo’, uma desterritorialização que fica 
adensada nos esquizofrênicos, o que faz 
que muitas experiências artísticas possam 
comportar um tipo de experiência limite e 
preparar uma relação com aquilo que uma 
cultura rejeita (PELBART; LIMA, 2007, 
p.732).

3.Metodologia

Tratando-se de uma pesquisa qualitativa, utili-
zaremos de dados disponibilizados nas mídias 
oficiais do Museu de Arte do Rio, analisando, em 
primeiro lugar, o texto que apresenta a exposi-
ção no site, em seguida, a conversa realizada com 
a curadora na abertura e que está disponível no 
canal do youtube do museu, e posteriormente, o 
texto curatorial. Finalmente, observaremos tre-
chos de falas ocorridas na ocasião de desfiles de 
blocos de carnaval que integravam o calendário 
expositivo, também disponível no canal do you-
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tube da instituição. Com isso, procuramos dar 
um panorama da proposta curatorial alavancada 
pela ensaísta e psicanalista Tania Rivera a convite 
do ex-diretor cultural do MAR e idealizador da 
exposição, Paulo Herkenhoff, e do discurso expo-
gráfico, analisando como estes revelam as insti-
tucionalizações a qual estão submetidos, além de 
reatualizar a questão arte e loucura, propondo 
intermeios entre o clínico e o artístico. 

O que se trata fazer aparecer é o conjunto 
de condições que regem, em um momento 
dado e em uma sociedade determinada, o 
surgimento dos enunciados, sua conser-
vação, os laços estabelecidos entre eles, a 
maneira pela qual os agrupamentos em 
conjuntos estatuários, o papel que eles 
exercem, a serie de valores ou sacraliza-
ções pelos quais são afetados, a maneira 
pela qual são investidos nas práticas ou 
nas condutas, os princípios segundos os 
quais eles circulam, são recalcados, esque-
cidos, destruídos ou reativados. Em suma 
trata-se do discurso no sistema de sua ins-
titucionalização (FOUCAULT, 2000, p.95).

Sendo assim, é importante ressaltar a missão da 
instituição na qual a exposição se insere: o MAR, 
inaugurado em 2013 no contexto da revitalização 
da zona portuária do Rio de Janeiro, tem forte 
valor educacional, objetivando integrar as esco-
las e os moradores da região, deslocados pelas 
intensas obras de revitalização ocorridas ali. Nes-
se sentido, a criação de um polo cultural para a 
cidade é uma estratégia que faz parte do processo 
de gentrificação que a região vem passando. O 
porto, por ter sido local de chegada de milhões 
de escravos que ali se assentaram, é um polo his-
tórico da cultura afrobrasileira no Rio de Janei-
ro, conhecido também como Pequena África. A 
chegada de um museu como o MAR, carregado 

das ideologias européias burguesas que discor-
remos anteriormente, estabelece uma relação de 
atritos e criação de paradoxos pelo caráter cultu-
ral e educacional que pretende alavancar. Basta 
nos perguntarmos que cultura merece espaço se 
impondo sobre outra. Além disso, possui caráter 
econômico, vale lembrar que é uma iniciativa da 
prefeitura com a Fundação Roberto Marinho, é 
mantido pelo Grupo Globo e patrocinado pelo 
BNDES, na medida em que movimenta o mer-
cado (muito lucrativo) da arte. Trabalhando com 
dispositivos que acionam contradições dentro do 
espaço instituído e de sua relação com o mun-
do, produz “efeitos de sentido [que] constituem 
a imagem da instituição na qual a obra é exposta 
e o discurso curatorial em que sua pertinência é 
contextualizada”(MARTÍNEZ, 2011, p.217). 

4. Lugares do Delírio

O texto que descreve a exposição no site do mu-
seu a apresenta da seguinte forma: “o MAR inau-
gura seu programa de exposições de 2017 com 
uma mostra dedicada ao delírio, força criadora 
que concerne a todos em sua capacidade política 
de reposicionar a razão.” E continua:

Dando sequência ao programa Arte e So-
ciedade no Brasil – eixo curatorial dedi-
cado a aspectos urgentes à vida social no 
país, como moradia e educação [...] Luga-
res do delírio é uma oportunidade ímpar 
de, sem distinguir usuários e não usuários 
do sistema de saúde mental, entrecruzar 
trabalhos de artistas de outras partes do 
Brasil e do mundo.

Admite-se que a questão da saúde mental é ur-
gente e é preciso abrir-se diálogo sobre ela junto 
a sociedade, sendo o museu uma instituição cul-
tural privilegiada que se propõe trazer questões 
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a sua volta para dentro de suas paredes expositi-
vas, incitando reflexão sobre estas. Sendo assim, 
em conversa de galeria, a curadora Tania Rivera 
aponta que a exposição “traz uma contribuição 
ao eixo Arte e Sociedade ao abordar um tema 
tabu até hoje, apesar de décadas já de Reforma 
Psiquiátrica no.. no mundo e no Brasil, que é o 
tema da loucura.”

A centralização na ideia de delírio como fio con-
dutor da exposição parece ser uma estratégia 
para abranger experiências de (re)construção de 
realidade, sejam elas mediadas pelo sistema da 
arte ou pelas instituições psiquiátricas, ao insti-
tuir um termo que, por não estar tão carregado 
de conceitos previamente estabelecidos e estig-
matizantes, como é o caso do termo loucura, abre 
a possibilidade de conectar tais experiências. Na 
conversa realizada na abertura da exposição, Ta-
nia Rivera diz:

nós apostamos de saída em recusar a ideia 
de “loucura” como objeto de reflexão para 
essa exposição e apostar na noção de de-
lírio como uma forma muito mais aberta 
e, digamos, ativa, positiva, de pensar o a 
os estados inumeráveis do ser, como dizia 
Nise da Silveira citando Artaud, a multi-
plicidade de estados do ser né na sua pos-
sibilidade de sair dos trilhos da realidade 
compartilhada.

A exposição se divide em diversos eixos, sendo 
dois os que parecem guiá-la e que são apresen-
tados majoritariamente em partes diferentes do 
pavilhão, são estes:

a) a questão Razão/Loucura, apresentada pela 
obra de Cildo Meirelles com o mesmo título e que 
abre a exposição, e que segundo Tânia “é uma 
espécie de definição poética de toda a questão”, 

ademais com artistas como Fernando Diniz, Ar-
thur Bispo do Rosário, Bernardo Damasceno, en-
tre outros, que através de obras plásticas que se 
conectam pela forma, uma fazendo referência a 
outra, liga artistas vindos de universos bem dis-
tintos. 

b) a fronteira Arte/Cuidado, comportando uma 
série de vídeos que retratam diversas práticas ar-
tísticas em instituições de saúde mental, como o 
grupo Arte+Cuidado, o Espaço Aberto ao Tempo, 
com o trabalho de ‘psiquiatria poética’ realizado 
por Lula Wanderley e inspirado em Lygia Clark, 
o Ateliê Gaia, da Colônia Juliano Moreira e Museu 
Bispo do Rosário de Arte Contemporânea, entre 
outros. Além de mapas de Fernand Deligny reali-
zados no seu trabalho com crianças e adolescen-
tes autistas na França.

Há também um sub-eixo que é “a ideia do bar-
co, o barco como objeto”, no qual a curadora nos 
explica um pouco o porquê da escolha desse ele-
mento:

eu fui levada a escolher os barcos um pou-
co aleatoriamente, depois eu me dei conta 
de duas coisas que eu achei engraçadas: 
uma é que uma exposição no MAR... no 
mar precisamos de barcos, certo? Se não 
afundamos; e esse é um modo éh não me-
tafórico, literal, de tomar a linguagem que 
tem a ver com éh isso que a gente tá ten-
tando tocar, que a gente tá tentando apro-
ximar com o termo delírio. Então, no mar 
precisamos de barcos, e só há poucos dias 
atrás, graças a um comentário do Marlon 
Miguel, eu me dei conta que isso também 
é uma menção a famosa “Nau dos Loucos”, 
que teria existido né na Idade Média, e é 
retomada por Michel Foulcault na no seu 
famoso livro História da Loucura, éh e que 
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éh era destinada justamente a excluir os 
loucos da sociedade, se colocavam loucos 
dentro desse barco e eles eram éh abando-
nados à deriva no mar. Então aqui a gente 
tem tentativas de barcos que não nos dei-
xem afundar, e uma aposta de que não não 
estaremos à deriva, mas poderemos nave-
gar nesse.. nesse mar. 

A escolha do barco não é feita por acaso, Fou-
cault afirma que “a água e a loucura estarão li-
gadas por muito tempo nos sonhos do homem 
europeu”(1978, p.17), e acrescenta que “o «luna-
tismo» não é estranho a esse tema. A lua cuja 
influência sobre a loucura foi admitida durante 
séculos, é o mais aquático dos astros”(Id., p.18). 
Portanto, a disposição de tais peças cria uma nar-
rativa lúdica que conduz o espectador a uma via-
gem por águas delirantes. 

A não-distinção entre artistas que atuam mais 
incisivamente sobre o sistema da arte e aqueles 
que foram internalizados durante boa parte da 
vida procura colocar tais produções lado a lado, 
confundindo os juízos de valor historicamente 
construídos de que vínhamos falando, borrando 
as fronteiras entre arte e loucura, aproximando
-as através de sua potência criativa sobre a re-
alidade, ressaltando Tânia que “não se trata de 
arte bruta, [...] se trata de construção, se trata de 
delírio construtivo”. Dessa forma, a categorização 
da produção dos ditos loucos, seja como arte bru-
ta, arte virgem ou arte anormal, como foi trazi-
da historicamente por outras exposições sobre o 
tema no Brasil, é negada em prol da incorporação 
de suas obras pelo sistema da arte, representado 
pela figura da curadora e do museu, colocando 
tais produções e seus sujeitos criadores sobre o 
mesmo patamar.

No entanto, nesse primeiro momento, fica em 

evidência apenas o aspecto estético da produção 
plástica dos artistas, sendo seu contexto muitas 
vezes de extrema relevância por estarem disso-
ciadas vida e arte, cabendo aos mediadores esta-
belecer este contato. A suposta autonomia da arte 
se destaca pela disposição expográfica, passando 
a ideia de que as obras falam por si e entre si. O 
curador, nesse sentido, tem a função de estabe-
lecer conexão entre as obras, criando e condu-
zindo uma narrativa com base no olhar. A figura 
do curador se torna cada vez mais relevante na 
contemporaneidade, pois com a conceitualização 
cada vez maior da arte “adjetiva-se o curador 
como criador [...] [e] a exposição como obra”. 
Como mediador entre a instituição, os artistas 
e o olhar do público, ele possui papel crucial na 
maquinaria educacional que o museu exerce na 
sociedade. 

Essa função do museu fica evidente nos próprios 
programas lá oferecidos, segundo o site oficial “O 
MAR, por meio de sua Escola do Olhar, desem-
penha sua função primeira que é a educação [...] 
tendo sempre como mote a arte e a cultura visu-
al”. Propondo-se propagar os discursos da arte, 
o museu ensina seus “usuários [...] a ler o que 
deve ser visto”(PREZIOSI, 1998, p.51). Dessa for-
ma, “tudo num museu é colocado sob a pressão 
de um modo de ver”(ALPERS, 2001, p. 138) e o 
“que o museu registra é distinção visual, e não 
significância cultural”(Id., p. 139), assimilando 
aquilo que está fora dele, e convertendo “produ-
tos culturais em objetos de arte”(Id, p. 140), atra-
vés da “capacidade inesgotável que o sistema de 
arte possui para incorporar propostas e formatos 
ao seu domínio”(MARTÍNES, 2011, p.215). 

Por um lado, percebemos que o conteúdo e a pro-
posta da exposição incitam debates que preten-
dem reposicionar os lugares da arte e da loucura 
hoje, por outro, faz-se necessário notar onde esses 
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discursos estão inseridos e por que processos são 
institucionalizados. Sendo assim, quando desco-
nectada de seu contexto de produção, como é o 
caso das obras apresentadas segundo o primeiro 
eixo que mencionamos, “a arte se desvincula do 
compromisso com uma temporalidade histórica 
específica”(Id., p.231) passando a ser vista pelo 
viés estético apenas. Além disso, a imensa quan-
tidade de trabalhos os mais variados, pode tornar 
superficial a apreensão das obras, na medida em 
que há informação demais para ser capturada. 
Porém, de modo geral, o saldo é positivo e princi-
palmente pela presença dos vídeos que mostram 
práticas alternativas realizadas hoje no campo da 
saúde mental, saímos de lá com a ideia de que a 
situação na qual os usuários de saúde mental en-
frentam hoje está de fato mudando, e isto depen-
de também do nosso olhar sobre eles, não mais 
como seres embrutecidos e desprovidos de razão, 
mas enquanto indivíduos que sentem e criam, a 
partir de outros destes ‘inumeráveis estados do 
ser’ e que, portanto, devem estar integrados a so-
ciedade e não mais à margem dela.

No texto curatorial, que apresenta a exposição e 
está localizado no início de seu percurso, a cura-
dora escreve: “tomando seu impulso no proje-
to original de Paulo Herkenhoff, esta exposição 
afirma que os lugares do delírio são muitos e 
variados, e tenta assim explorar e questionar as 
fronteiras entre normal e patológico, entre arte e 
vida, entre o museu e o mundo”. Porém, de que 
forma, para além do discurso institucionalizado, 
visões e vivências podem ultrapassar as paredes 
do museu e do hospital psiquiátrico, e alcançar a 
cidade em sua multiplicidade?

Nessa perspectiva, realizou-se, como parte da 
programação da exposição um encontro de blo-
cos de carnaval que integra usuários e moradores 
próximos às instituições psiquiátricas, como é o 

caso do Loucura Suburbana, nascido no Centro 
Psquiátrico Pedro II, e que reforçam as redes 
locais como alicerces da Reforma Psiquiátrica 
e, portanto, da gradativa desinstitucionalização 
destes espaços e integração de seus usuários à 
sociedade. Adilson Tiamo, artista e participante 
deste encontro, fala: 

É porque antigamente o seguinte: a nossa 
família pegava o as pessoa doente mental 
e qué logo internar, desfazer das pessoas, 
internar, põe no hospital, lugá de doente é 
no hospital, essa ideia ela foi de Dom Pedro 
II, só que hoje em dia nós tamo lutando o 
seguinte: o hospital cura a pessoa depois 
volta para casa tem que voltar para a so-
ciedade porque o lugar de doente mental é 
junto com a sociedade. 

A respeito dos diversos processos que a cidade 
passou e ainda vem passando devido as olimpía-
das, Livia Flores, também artista, comenta:

Colônia Juliano Moreira foi atravessada 
pela transolímpica né foi literalmente cor-
tada ao meio pela transolímpica né então 
esse carro-coração seria uma espécie de 
monumento hahan contra-olímpico ou 
contra essa contra esse processo brutal 
que o que a cidade vem atravessando né. 
Sendo assim, a luta pela saúde mental e 
pela dignidade de seus usuários é também 
uma luta pelo acesso à cidade – para exem-
plificar essa realidade um evento marcado 
em ocasião de uma exposição dos artistas 
do Ateliê Gaia no Centro Municipal de Arte 
Hélio Oiticica, no mês de maio, mês de co-
memoração dos 30 anos de luta antimani-
comial, que reuniria os artistas para uma 
conversa, teve de ser cancelado, pois, de 
acordo com a página oficial da instituição 
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no facebook, “a Secretaria Municipal de 
Saúde e a Secretaria Municipal de Cultura, 
após impedimentos para conseguir trans-
porte para os artistas participarem da 
atividade, decidiram por cancelar a Roda 
de Conversa da exposição Atelier Gaia” - e 
precisa se dar nos seus variados espaços, 
sejam eles o museu, o hospital ou a rua, 
alavancados por seus respectivos agentes e 
pensados por todos, pois é além de respon-
sabilidade dos órgãos públicos, de respon-
sabilidade geral do exercício da cidadania 
a inclusão destas pessoas de forma plena 
na sociedade.

5. Conclusão

Compreendemos até aqui as construções dadas a 
conceitos como arte e loucura, comentando bre-
vemente sobre as exposições que colocaram estes 
conceitos em questão no passado e analisando 
como eles são revisitados hoje no contexto con-
temporâneo brasileiro, ressaltando a importân-
cia do debate para com a sociedade em todos os 
níveis. Procuramos destrinchar o papel do mu-
seu, localizando sua função social, cuja formação 
de leitores de mundo se pauta na forma como as 
narrativas lhes são apresentadas em exposições 
como esta. O MAR, para além de suas contradi-
ções, busca dar relevância a questões de interesse 
social em suas exposições, através do eixo Arte 
e Sociedade. Dessa forma, que olhar se constrói 
sobre a loucura hoje? 

Esta pesquisa é importante pois, ao analisar 
uma exposição sobre a loucura através da arte 
contemporânea, podemos perceber, em relação 
as demais pesquisas já realizadas a respeito de 
exposições que compreendiam ainda a arte mo-
derna, como os campos da arte e da psiquiatria 
se transformaram desde então, modificando seus 

discursos, sendo a “contemporaneidade, portan-
to, uma singular relação com o próprio tempo, 
que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma 
distâncias”(AGAMBEN, 2009, p.59).

Seria, pois, interessante também analisar essa 
questão sob outro viés, como por exemplo, atra-
vés das contribuições do sociólogo Erving Gof-
fman ou sob a perspectiva de Deleuze e Guattari, 
buscando outros enfoques, entendendo que como 
discussão urgente, precisa sair da obscuridade e 
silenciamento a qual foi lançada durante séculos 
e alcançar os espaços já instituídos, como o da 
própria academia. Para finalizar, gostaria de citar 
a fala de uma espectadora presente na abertura 
da exposição: 

É, boa tarde a todos, eu sou Fernanda 
Brunhosa, paciente, ou melhor, cliente, do 
doutor Lula Wanderley Soares, e queira di-
zer que eu gostei muito da exposição, mas 
teve uma coisa assim que mais me tocou 
lá no fundo da alma nessa exposição, foi 
assistindo os vídeos, um rapaz disse que 
ele se matriculou na faculdade de direito, e 
ele demorou dezesseis anos pra se formar, 
mas ele se formou, ele conseguiu. Então 
meu recado que eu queria dar pra cada um, 
não somente pra usuários, mas pra todos, 
nunca desistam dos seus sonhos, porque 
podem demorar, mas eles vão se realizar.

Daniela Cassinelli é graduanda pela Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro. Este artigo foi re-
alizado com orientação de Sabine Moura, doutora 
pela Pontifícia Universidade Católica.
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Vídeo “Conversa de Galeria da exposição “Luga-
res do delírio””
https://www.youtube.com/watch?v=Ye9gBL-
Ryk-I&list=LLNu_QuiUbzMQkGC4S5acXu-
Q&index=14

Vídeo “Encontro de blocos de carnaval - Lugares 
do Delírio”
https://www.youtube.com/watch?v=2Wo-
c8ryS0SA&list=LLNu_QuiUbzMQkGC4S5acXu-
Q&index=13&t=400s


