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Introdução
Historicamente a singularidade do sujeito dito louco fora encharcada de rótulos
preconceituosos e reducionistas, visto como um ser desprovido de qualquer sentido, incluindo
tudo aquilo que se relacionava a ele mesmo. Neste sentido, a Arte se destaca dentre as mais
diversas formas do sujeito em sofrimento psíquico reorganizar-se e/ou transmitir sua
coerência interna, podendo, inclusive, ser pensada no contexto do cuidado em Saúde Mental.
Objetivamos neste trabalho, discutir como se deu a relação da Loucura com a Arte
historicamente, bem como sua utilização na assistência à saúde mental, trazendo como elo
vivo desta ligação a vida de Arthur Bispo do Rosário. Para tanto, foram utilizadas obras
bibliográficas das quais julgamos relevantes a fim de concluir com o objetivo proposto.
Considera-se a importância do resgate desta história para a construção do conhecimento em
Saúde Mental, bem como da ressignificação da Loucura.

Loucura e Arte: uma correlação possível e existente
Entendida como construção social, a Loucura sempre foi discutida e influenciada social,
cultural e politicamente, inclusive pela Arte. A relação Arte/Loucura sempre existiu, sendo
que a Arte foi constantemente ‘atravessada’ pela Loucura e seus processos intrínsecos, porém
se revelando de maneiras diferentes e com discursos sociais ora convergentes, ora divergentes
(PROVIDELO & YASUI, 2013; LIMA & PELBART, 2007).
Lima e Perlbart (2007) evidenciam que as junções entre Arte e Loucura são descritas já
no século XII, em que os hospitais destinados aos loucos no mundo árabe contavam com
intervenções de música, dança e teatro. Mas, ao longo do século XVII houve um grande
enrijecimento destas práticas, e os indivíduos em sofrimento psíquico passaram a ter que
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recorrer apenas ao silêncio, sendo rotulados então como doentes mentais. Este momento
histórico emblemático começou a se modificar em meados do século XIX, a partir do
questionamento do modelo manicomial, na qual a Loucura e Arte começaram a se relacionar
novamente, mas, a finalidade era a de decretar um diagnóstico específico (a arte como meio
de expressão para “ajudar” a diagnosticar com melhor “precisão”). No Brasil, nas primeiras
décadas do século XX esta relação ainda era provida da função psicologizante. Todavia, por
meio dos trabalhos e discussões de importantes atores da Reforma Psiquiátrica, tais como:
Nise da Silveira, Mário Pedrosa, Osório César e tantos outros, começa-se a fomentar uma
possível alteração da concepção de Arte/Loucura/Saúde Mental, tendo como grande aliada a
origem da terapia ocupacional (LIMA & PELBART, 2007).
Entende-se, logo, que a relação entre Arte e Loucura é existente desde o início da
humanidade, desde as gravações dos homens da caverna; salientando que esta relação foi se
modificando conforme o contexto sócio histórico, chegando aos tempos atuais como uma
nova fase, a de superar os dogmas e fantasmas provenientes das práticas da Arte como algo
psicologizante na era dos manicômios e reinventando-a como um processo terapêutico cujo
objetivo é de reinserir o indivíduo em sofrimento psíquico e reabilita-lo ao social como, por
exemplo, por meio dos serviços do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial).

A arte e sua prática na assistência à saúde mental.
O movimento de Reforma Psiquiátrica no Brasil deve ser entendido enquanto um
processo social complexo que tem como uma das maiores bandeiras o modo de tratamento e
visão perante o indivíduo em sofrimento psíquico (AMARANTE, 2007; YASUI, 2006).
Amarante (2007), postula quatro dimensões deste processo (Técnico-assistencial;
Jurídico-Política; Sociocultural; Teórico-conceitual), mas de acordo com os objetivos do
presente trabalho ressalta-se duas:

dimensão técnico-assistencial, em que se prevê a

organização da rede de serviços substitutivos ao manicômio, sobretudo, tendo o princípio de
que a Liberdade é terapêutica; e dimensão sociocultural, apostando no envolvimento da
sociedade com a Loucura, visando desmistifica-la (AMARANTE, 2007; YASUI, 2006).
Em relação à dimensão sociocultural, algumas inciativas podem ser destacadas, tais
como o projeto TAMTAM de Santos-SP, TV Pinel do Rio de Janeiro e as bandas Harmonia
Enlouquece, também do Rio de Janeiro, e Loko na Boa de Assis- SP. Tais projetos explicitam
uma nova forma de se pensar o cuidado, à medida que envolve os usuários dos serviços desde
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a concepção até a execução das ações, demonstrando a potência das manifestações artísticas
na ressignificação da loucura (AMARANTE, 2007; YASUI, 2006). Já referente a dimensão
técnico-assistencial, podemos destacar a origem dos CAPS, que surgem com esta demanda de
oferecer serviços divergentes dos propostos pelo movimento manicomial. Relacionado a este
objetivo, a inserção da Arte como processo terapêutico oferecido pelos CAPS condiz com a
finalidade proposta, entendendo a Arte como uma manifestação inata do ser humano e um
meio de elaboração da desorganização interna (YASUI, 2006; RIBEIRO, 2007). Quanto a
prática em Saúde Mental, Ribeiro (2007) e Tavares (2003) trazem que a Arte pode ser
trabalhada de diversas maneiras nos serviços oferecidos pelos CAPS como por meio de
oficinas de música, teatro, jogos musicais, trabalhos com pintura, escultura com argilas,
enfim. Suas possibilidades são inesgotáveis, entendendo que a Arte pode ser a via expressa do
indivíduo em sofrimento psíquico por meio da qual expressa suas demandas emergentes e,
consequentemente, orienta o profissional a perceber a melhor maneira de proceder com o
tratamento e, principalmente, de como reabilita-lo psicossocialmente. Englobando todas estas
questões é inquestionável poder afirmar que esta pode ser um dispositivo de Saúde Mental e
ressignificação pessoal e social.

O universo singular de Arthur Bispo do Rosário.
Dentre vários indivíduos que foram diagnosticados com algum tipo de transtorno
mental, mas que fizeram da sua loucura um dispositivo a arte e, consequentemente, a saúde,
destaca-se a história de Arthur Bispo do Rosário. O mesmo, natural do Estado de Sergipe, era
um sujeito enigmático, diagnosticado com esquizofrenia paranoide que viveu na cela-forte1 do
hospital psiquiátrico Colônia Juliano Moreira do Rio de Janeiro por 30 anos, adotando o lugar
como seu espaço e iniciando ali as construções das 804 obras no total (FARIA, 2004;
TONELLO, 2012).
Quanto ao delírio místico, Tonello (2012, p. 30) afirma que Bispo dizia ter visto Cristo
descer dos céus no quintal de sua casa e após este episódio, Bispo começou a anunciar que

1

A noção de cela-forte remonta a organização do primeiro hospício do Brasil, o Hospital Psiquiátrico Pedro II
inaugurado em 1952, as denominadas casas fortes ficavam no centro do hospício e eram destinadas aos
pacientes mais ‘agitados’, para maiores informações recomenda-se a leitura de: Danação da Norma: Medicina
social e constituição da psiquiatria no Brasil, de autoria de Roberto Machado, Angela Loureiro, Rogerio Luiz e
Katia Muricy, publicado por edições Graal em 1978.
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“ele era um enviado de Deus, encarregado de julgar os vivos e os mortos” e a partir disso
tomou como missão “recriar o universo para apresentar a Deus no Juízo Final”, se utilizando
de diversos objetos descartados pela sociedade do consumo.
Em suas obras, Bispo do Rosário deixa claro que o fato de ser diagnosticado como um
esquizofrênico paranoide não o impedia de nada, a esquizofrenia era incorporada no seu
processo artístico, como nos afirma Faria (2004), relacionando-se com a Loucura por meio da
Arte. Tonello (2012, p. 27) reafirmando as concepções de Faria (2004), vai além dizendo
que Bispo aceitou o rótulo de louco e esquizofrênico, fazendo de si mesmo o “Deus de sua
própria criação”, deixando registrado tudo aquilo que borbulhava internamente, agregando
com o que acontecia ao seu redor e usando a Arte como forma de comunicação, como um
discurso reivindicatório.
As obras de Bispo obtiveram maior reconhecimento nacional e mundial após sua
morte como na Bienal de Veneza em 1995, a amostra Viva Brasil em Estocolmo- Suécia e na
30° edição da Bienal de São Paulo; pois enquanto vivo jamais admitiu nomear suas criações
como arte, afirmando que as mesmas eram somente representações necessários para cumprir
seu dever e as encarava como obrigações que a “voz” o ordenava (FRANCO, 2011;
ACHUTTI, 1997; TONELLO, 2012).
Conclusão
A tentativa de reconstruir o histórico da relação Arte/loucura nos leva para diferentes
lugares. As paisagens percorridas por essa relação fizeram-se figurantes em alguns momentos
como meio de psicologizar os indivíduos, em outros fora vista de forma indiferente e
descontextualizada e por fim puderam ser evidenciadas como um meio de se produzir saúde,
de alavancar a reorganização interna e social daqueles que sofrem psiquicamente. Com isto, a
Arte se reinseriu no novo modelo de assistência que tem no CAPS local estratégico,
objetivando exatamente a ressignificação por parte dos usuários e a Arte enquanto estratégia
do processo terapêutico, propulsora de mudanças subjetivas e da relação do sujeito com a
experiência da Loucura, já que muitas vezes é por meio dela que se é possível transmitir
necessidades, compreensões de mundo e memórias.
Especificamente, por meio da história de Bispo do Rosário, pudemos compreender que
a experiência da Arte pode perfeitamente servir como um dispositivo de saúde. Suas obras
traduzem a releitura que fez sobre sua realidade que ficou materializada a nós enquanto
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sociedade para por meio dela refletirmos sobre as possíveis relações que a Loucura tem com a
Arte e quão necessário é repensarmos o olhar medíocre que muitas vezes temos quanto ao
louco e tudo que vem dele. Para a Psicologia enquanto Ciência e Profissão, a história de Bispo
reafirma a necessidade de pensarmos a construção do conhecimento da área a fim de respaldar
a atuação em Saúde Mental, reafirmando a importância de um compromisso ético-político da
categoria tanto com a Loucura quanto com a Reforma Psiquiátrica em curso no país.
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