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Resumo: Trata-se de mapear, com base em revisão bibliográfica, o 
conjunto de atores, saberes e instituições que se articulou no 
caso do ateliê do Engenho de Dentro em meados do século XX. Tal 
caso se definiu pelo interesse de artistas, críticos de arte e 
curadores em pinturas e esculturas produzidas por pacientes do 
Centro Psiquiátrico Nacional, situado na cidade do Rio de 
Janeiro. Busca-se tomar tal acontecimento como matéria prima 
para uma investigação genealógica sobre as relações entre arte, 
loucura e alteridade na cosmologia do Ocidente, e em particular, 
na arte moderna. Sustenta-se que o interesse dos atores 
envolvidos no caso em questão ensejou sobretudo uma estética de 
conversão, em contraste com as tradições europeias comumente 
associadas ao primitivismo e ao surrealismo, abrindo espaço para 
o surgimento do concretismo no Brasil.  

Palavras-chave: Arte, Loucura, Primitivismo, Surrealismo, 
Concretismo 

Abstract: This is paper consists in mapping, based on a 
literature review, the group of actors, knowledges and 
institutions that were articulated in the case of the Engenho de 
Dentro studio in the mid-twentieth century. Such case was 
defined by the interest of artists, art critics and curators in 
paintings and sculptures produced by patients of the National 
Psychiatric Centre, located in the city of Rio de Janeiro. The 
aim is to take this event as a raw material for a genealogical 
research on the relations among art, madness and otherness in 
Western cosmology, and in particular, in modern art. It is 
argued that the interest of the actors involved in this case 
gave rise above all to an aesthetics of conversion, in contrast 
to European traditions commonly associated with primitivism and 
surrealism, making room for the emergence of concretism in 
Brazil. 
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Introdução 

Em 1946, a psiquiatra brasileira Nise da Silveira, em 

parceria com o artista plástico Almir Mavignier, se engajou na 

criação de um ateliê terapêutico no âmbito do Setor de Terapia 

Ocupacional e Reabilitação do antigo Centro Psiquiátrico 

Nacional, localizado no bairro do Engenho de Dentro, no Rio de 

Janeiro. Opondo-se às intervenções médicas criadas na alvorada 

da década de 1930, como o eletrochoque, a lobotomia e o coma 

insulínico, a médica inaugurou um ambiente de tratamento 

caracterizado pelo emprego de atividades expressivas. A pintura 

e a modelagem foram acionadas no intuito de possibilitar uma 

comunicação com os internos do hospital, em sua maioria 

diagnosticados como esquizofrênicos. Para a psiquiatra, que se 

ancorava nas proposições da psicologia analítica de Carl Gustav 

Jung, as imagens produzidas pelos pacientes eram capazes de 

revelar conteúdos inconscientes e o ato de expressão plástica 

possuía uma eficácia terapêutica (FRAYZE-PEREIRA, 2003).  

No ano de 1952, foi fundado, dentro do complexo 

psiquiátrico, o Museu de Imagens do Inconsciente. A instituição 

se propôs a abrigar e expor o amplo acervo constituído pelas 

obras dos pacientes do hospital, bem como a sustentar um centro 

de estudos multidisciplinar, destinado a refletir sobre o 

processo criativo e a produzir interpretações sobre os artefatos 

criados em sua matriz. Hoje, mais de sessenta anos depois, seu 

ateliê terapêutico continua em pleno funcionamento, e a coleção 

conta aproximadamente com 350.000 obras, constituindo um dos 

maiores museus psiquiátricos do mundo (MELLO, 2002). 

Em meados do século XX, a extensa produção pictórica dos 

participantes do ateliê do Engenho de Dentro não foi somente 
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alvo de reflexão no meio psiquiátrico. Seu primeiro monitor, 

Almir Mavignier, foi um artista plástico particularmente 

preocupado com a descoberta de talentos criativos entre os mais 

de mil e quinhentos internos do hospital. A partir de sua 

fundação, o lugar passou a ser frequentado por uma série de 

artistas interessados sobretudo no valor estético das obras 

produzidas no ambiente hospitalar (VILLAS BÔAS, 2008). O 

progressivo trânsito desses objetos por alguns museus e galerias 

ensejou uma querela no campo artístico, notadamente entre os 

críticos de arte Quirino Campofiorito e Mario Pedrosa, que 

publicavam nos periódicos da época. Enquanto o primeiro, devoto 

da pintura acadêmica, era contrário à validez artística das 

pinturas e esculturas criadas pelos “alienados”, o último passou 

a defendê-las enquanto obra de arte, contribuindo para o 

estabelecimento de um regime de grandeza na arte brasileira 

baseado na singularidade (REINHEIMER, 2008). A partir desse 

caso, forjou a noção de arte virgem, aproximando a loucura às 

experiências dos povos primitivos e das crianças.  

Neste trabalho, propõe-se, a partir de uma revisão 

bibliográfica, mapear o conjunto de atores, saberes e 

instituições que se articulou no caso do ateliê do Engenho de 

Dentro em meados do século XX, sobretudo no que diz respeito ao 

interesse de artistas, críticos de arte e curadores em sua 

produção. Em uma aposta genealógica, procura-se pontuar a 

particularidade de tal caso em relação a outros momentos da arte 

moderna, comumente associados ao primitivismo e ao surrealismo, 

nos quais a relação entre arte, alteridade e loucura foi posta 

em questão. Sustenta-se que, em contraste com as referidas 

tradições europeias, o caso do ateliê do Engenho de Dentro se 

definiu sobretudo por uma estética de conversão, na qual o 
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contato de artistas com objetos produzidos no hospital 

psiquiátrico serviu não somente à crítica e à desestabilização 

do modelo acadêmico, mas sobretudo ao surgimento do concretismo 

e à consolidação de um segundo programa estético modernista no 

Brasil.   

!
Arte, loucura e o surgimento da psiquiatria moderna 

Objetos criados em ambientes psiquiátricos têm sido alvo de 

interesse intelectual desde as origens da psiquiatria. Sabe-se 

que, no final do século XVIII, se consolidava na Europa 

ocidental o declínio do modelo dos Hospitais Gerais que, a 

partir de meados do segundo milênio, abrigaram conjuntamente 

loucos, mendigos, blasfemos, libertinos, devassos, dissipadores, 

pobres e inválidos de todo o tipo. No horizonte do positivismo, 

a psiquiatria emergia como disciplina dedicada a destacar a 

loucura dos demais desvios. Nesse contexto, surgiram os asilos 

psiquiátricos, espaços de isolamento em que a insanidade 

passaria a ser tratada e examinada enquanto doença mental. A 

autonomização da loucura em relação às demais esferas não 

implicou, destaque-se, na autonomização dos loucos. Vivendo 

agora sob a jurisdição dos especialistas médicos, esses sujeitos 

passavam a permanecer confinados em ambientes caracterizados por 

um rigoroso regime de vigilância e julgamento. Tornavam-se 

objetos de investigação científica, tendo seu comportamento 

minuciosamente observado e categorizado de acordo com os 

crescentes sistemas classificatórios da psiquiatria (FOUCAULT, 

1997).  

Entretanto, nos perímetros dos pátios, celas e corredores 

das inúmeras instituições europeias que adotaram o modelo  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asilar, uma série de objetos eram criados pelas mãos dos 

internos, seja espontaneamente, seja por algum estímulo da 

classe médica. Destaque-se que o uso de atividades artísticas 

como práticas constitutivas da psiquiatria remonta às origens do 

alienismo. Philippe Pinel, já em 1801, preconizava a pintura e a 

música como partes integrantes do tratamento moral, que definia 

a loucura enquanto excesso das paixões, em detrimento da antigas 

interpretações mágico-religiosas. Nesse contexto, anterior ao 

surgimento da psicanálise, a arte era acionada como forma de 

labor ou passatempo educativo para os desatinados, então 

isolados nos asilos psiquiátricos. O psiquiatra alemão Johann 

Christian Reil também incentivava o envolvimento dos internos em 

atividades de estímulo sensorial a partir do uso de objetos e da 

fabricação de desenhos. Entretanto, tais apostas, de caráter 

terapêutico, permaneceram tímidas se comparadas ao crescente 

interesse psicopatológico na produção plástica na loucura.  

Ainda no século XIX, alguns estudos psiquiátricos sobre as 

criações de internos foram empreendidos, notadamente a partir da 

busca de correspondências entre categorias diagnósticas e 

atributos formais. Dentre estes, destacou-se o do psiquiatra 

francês de Paul-Max Simon. De modo geral, tais objetos, ainda 

não categorizados como arte – desenhos, bonecos, esculturas, 

bordados, etc – chamaram a atenção de alguns médicos, que 

passaram a colecioná-los para fins científicos, publicando 

livros e artigos sobre a temática. Em sua maioria, essas obras 

tratavam a produção plástica dos pacientes como um subproduto da 

doença mental ou, em outras palavras, como um meio de 

confirmação diagnóstica. Antes de constituírem obras de arte, 

tratava-se de produtos doentios de mentes doentias. O oitocentos  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é marcado por um interesse sobretudo psicopatológico no 

binômio entre arte e loucura.  

Não obstante, deve-se apontar para algumas frestas. Para 

alguns intelectuais do período, como Cesare Lombroso, um dos 

principais ideólogos da teoria da degeneração, haveria uma 

relação de afinidade entre a genialidade e a loucura. Tal 

postulado já abria espaço para um interesse estético nas 

p r o d u ç õ e s d e e n f e r m o s , c o n s i d e r a d o s “ d e g e n e r a d o s 

superiores” (ANDRIOLO, 2006). Destaque-se que a noção de gênio 

já havia sido trabalhada pelo pensamento filosófico de Kant, 

sendo posteriomente retomada por românticos alemães como 

Friedrich Schelling, para quem assumia a função de revelação do 

absoluto e de reunião dos elementos subjetivos e objetivos da 

natureza, consubstanciados na intuição estética expressa na obra 

de arte. É certo que, a partir de Lombroso, tal concepção 

passava a ser inserida no território da loucura de forma 

sistemática, embora ainda sem alcançar substancialmente o campo 

artístico de modo geral.   

Seria somente a partir da virada do século que esse quadro 

passaria progressivamente a ser complexificado. O interesse 

psicopatológico seria a partir de então, se não suplantado, ao 

menos questionado e desafiado por um interesse estético. Em 

1907, Marcel Réja, na França, escrevia sobre a produção do asilo 

Villejuif, em Paris, notando elementos propriamente artísticos 

nas obras dos internos e afastando-se das categorias clínicas. 

Em 1921, Walter Morgenthaler, na Suíça, publicava um livro 

inteiramente dedicado à arte de seu paciente Adolf Woffli. No 

ano seguinte, na cidade alemã de Heildelberg, a experiência do 

psiquiatra Hans Prinzhorn constituiu um caso de significativa 

repercussão. Prinzhorn, que também havia estudado história da  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arte, impressionou-se com a criatividade dos pacientes do 

hospital em que trabalhava. No entanto, insatisfeito com sua 

diminuta coleção, passou a escrever cartas para outras 

instituições médicas de países como Alemanha, Áustria, Suíça, 

Itália e Holanda, às quais solicitava doações. Tendo seus 

pedidos frequentemente atendidos, o médico, com apoio do diretor 

Karl Wilmanner, conseguiu reunir por volta de 5.000 trabalhos, 

de 450 autores diferentes (FRAYZE-PEREIRA, 1995). No livro 

Bildnerei der Geisteskranken, publicado em 1922, Prinzhorn 

compilava estudos sobre dez desses autores. Ensejava o apreço 

estético da arte dos loucos, argumentando que a pulsão criadora 

e a necessidade de expressão instintiva sobreviveriam à 

desintegração da personalidade (MELLO, 2002).  

Diversas exposições temporárias foram realizadas na França, 

na Alemanha e na Suíça entre 1929 e 1933, ano em que Prinzhorn 

veio a falecer prematuramente. A penetração dessas obras no 

campo artístico, todavia, sofreu uma violenta contraposição na 

década de 1930, quando a clínica de Heildelberg foi tomada pelo 

nazismo. Carl Schneider, engajado no programa eugenista de 

exterminação dos doentes mentais, passou a fomentar exposições 

de Arte Degenerada na Alemanha e na Áustria, coordenadas por 

Joseph Goebbels. Sua curadoria tinha como intuito o 

estabelecimento de uma comparação pejorativa entre as pinturas 

produzidas no ambiente manicomial e a arte moderna. Os artistas 

elencados por Prinzhorn eram justapostos de maneira depreciativa 

a Paul Cézanne, Marc Chagall, Vincent Van Gogh, Henri Matisse, 

Wassily Kandinski, entre outros. Sabe-se que a maioria daqueles 

veio a ser executada durante o programa eugenista de extermínio 

de doentes mentais que vigorou durante o nazismo. A coleção,  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contudo, sobreviveu, permanecendo hoje em exibição 

Universidade de Heildelberg. 

!
Surrealismo e primitivismo 

A despeito desse caso, a coleção de Heildelberg se tornou 

objeto de admiração de alguns artistas europeus, notadamente Max 

Ernst e Paul Klee, que finalmente consolidavam o interesse 

estético pelas criações de internos psiquiátricos. Tais 

artistas, destaque-se, produziam em um momento de eclosão de uma 

série de tendências artísticas, como o dadaísmo e o surrealismo, 

que procuravam se libertar dos cânones estéticos da pintura 

acadêmica ao encontrar uma forma de expressão mais espontânea. A 

busca da pureza artística, a valorização da imaginação e a 

retomada da arte em suas origens esteve no cerne das 

preocupações das vanguardas europeias do entreguerras. O 

interesse estético pela loucura encontrou nesse contexto fértil 

território de difusão, tendo ainda como fundamento a difusão da 

psicanálise.  

Capitaneados por André Breton, os surrealistas, em 

particular, encontraram na teoria do inconsciente uma fonte 

temática e formal para a criação artística, embora tal interesse 

nunca tenha sido reconhecido pelo próprio Sigmund Freud. O 

interesse da psicanálise pelo fenômeno artístico pressupunha o 

exame das forças pulsionais envolvidas na atividade expressiva. 

Freud, no entanto, dedicou-se sobretudo a tratar da arte 

clássica. Os estudos sobre o Moisés de Michelangelo e sobre a 

Sant’Ana, a Virgem e o Menino, de Leonardo da Vinci, incluíram-

se no hall de uma interpretação psicanalítica da arte  (RIVERA, 

2002). Foram na verdade os artistas modernos os grandes  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responsáveis pela interseção entre suas teorias e o binômio 

arte e loucura.  

Paul Klee, docente na Bauhaus, viu nas obras dos doentes 

mentais, assim como na das crianças, uma regressão ao estados 

primordiais, além de uma forma de se desfazer das convenções 

adquiridas na escola de arte. Sua trajetória marcadamente 

individualizada e independente do movimento surrealista não 

impede sua aproximação às experiências de outros artistas de seu 

tempo. Max Ernst, mais explicitamente, fez circular o livro de 

Prinzhorn entre os surrealistas, compartilhando-o com Paul 

Éluard, André Breton, Salvador Dalí e Joan Miró. Um pouco mais 

tarde, a partir da década de 1940, o artista francês Jean 

Dubuffet, que também flertara com o surrealismo, e também 

travara contato com a obra de Prinzhorn, despontaria como uma 

das maiores referências nessa seara, tornando-se colecionador de 

obras produzidas por pessoas excluídas da cultura artística, 

como pacientes psiquiátricos, camponeses e sujeitos sem formação 

acadêmica em geral, conjunto que seria por ele chamado de “arte 

bruta”. Seu acervo se encontra hoje reunido no Musée de L´Art 

Brut, na cidade suíça de Lausanne (GRAMARY, 2005). Entre esses 

atores, há em um comum uma certa atitude surrealista, tal como 

definida por Clifford:  

Estou usando o termo surrealismo num sentido obviamente 
expandido, para circunscrever uma estética que valoriza 
fragmentos, coleções curiosas, inesperadas justaposições – que 
funciona para provocar a manifestação de realidades 
extraordinárias com base no domínio do exótico e do inconsciente. 
(CLIFFORD, 2011, p. 122) 

É necessário entender este momento da arte moderna ainda 

levando em consideração um de seus principais fenômenos 

transversais, qual seja, o primitivismo. Este termo não 

representa nenhuma escola ou movimento artístico em particular,  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mas se refere sobretudo ao interesse, mais ou menos 

difundido entre os artistas modernos ocidentais, pela cultura e 

pela arte dos povos chamados primitivos (MOTTA & DANTAS, 2009; 

PERRY, 1998; PRICE, 2011). Tal interesse vinha em contraposição 

às concepções colonialistas e etnocêntricas prevalentes no 

século XIX, segundo as quais as sociedades não-ocidentais 

estariam atrasadas no curso da escala evolutiva, na condição de 

selvageria ou barbárie (KUPER, 1988). Acompanhava um interesse 

renovado na investigação antropológica sobre a mentalidade 

primitiva, nas práticas de colecionismo e na consolidação dos 

museus etnográficos e exposições coloniais, expressivas do que 

Benoît de L’Estoile chamou de gosto dos outros, isto é, um gosto 

por “formas muito diversas de apropriação das ‘coisas dos 

outros’, entendidas em um sentido muito alargado de 

manifestações da alteridade cultural” (L’ESTOILE, 2007, p. 20). 

Apesar de manter em larga medida o vocabulário 

evolucionista, o primitivismo trazia uma inversão da ideia de 

inferioridade atribuída aos povos primitivos, enaltecendo sua 

pureza e simplicidade. Como sublinhou Luiz Fernando Dias Duarte, 

uma torção romântica do “primitivo” pode ser verificada em 

concepções em que o mesmo deixa de ser tosco ou informe para 

torna-se “primordial, próximo ao essencial ou pristino da 

condição humana, por encenar um mundo de solidariedades práticas 

ou abstratas mais intensas e integradas, e por revelar uma 

espécie de verdade escondida à experiência moderna” (DUARTE, 

2005, p. 171). Embora tal fenômeno perpasse muitos campos, 

notadamente o do pensamento social, foi sobretudo entre os 

artistas que encontrou maior repercussão. No século XIX, as 

viagens de Paul Gauguin ao Taiti e suas ulteriores figurações 

são exemplares e estiveram entre as primeiras obras desse  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horizonte. Foi durante o período do entreguerras e sobretudo 

entre os surrealistas, no entanto, que este ganharia maior 

amplitude. 

Els Lagrou (2008) explora tal temática no caso dos 

surrealistas, dando particular ênfase ao interesse destes nos 

artefatos oriundos da África e da Oceania. Para a autora, a 

paixão dos artistas atrelados a esse movimento pelos fetiches 

dos povos ditos primitivos era concomitante a uma postura de 

oposição ao colonialismo europeu. Tratava-se, acima de tudo, de 

uma atitude surrealista. Colecionadores de objetos ultramarinos, 

esses artistas pareciam enxergar nessa alteridade uma solução 

para seus questionamentos sociais e existenciais. Esse 

interesse, no entanto, dizia mais respeito a eles mesmos do que 

aos próprios criadores de tais imagens. Lagrou sustenta que 

esses jovens intelectuais parisienses viviam uma fantasia 

primitivista, aquela segundo a qual “o outro, normalmente 

considerado de cor, tem um acesso especial a processos psíquicos 

e sociais primários aos quais o sujeito branco teria o acesso 

bloqueado” (FOSTER, 1996, p. 175 apud LAGROU, 2008, p. 224).  

Mas não somente os outros considerados “de cor” imbricavam-

se na fantasia primitivista. Deve-se argumentar que esse 

fenômeno não se restringiu ao interesse dos artistas pelos povos 

distantes étnica e geograficamente. A distância psíquica também 

foi suscitada, sobretudo pelos surrealistas que, conhecedores da 

teoria psicanalítica, se interessaram pela arte produzida nos 

hospitais psiquiátricos. A fantasia primitivista era estendida 

aos ditos doentes mentais, cujo processo criativo era 

considerado mais espontâneo e livre das amarras sociais, tendo 

portanto profundas conexões com os processos inconscientes e 

primordiais da natureza humana.  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É esse outro primitivismo sobre o qual se trata aqui. O além 

social era mais amplo do que aparentava. Esses atores tomavam 

sua inspiração em filosofias outras diversas, as quais poderiam 

residir no Oriente, na loucura, na corporalidade, no transe etc 

(DUARTE, 2005). Nesse sentido, não só os estrangeiros, mas 

também camponeses, ciganos, loucos, prostitutas e criminosos 

foram tomados como figuras de devoção pelos primitivistas, que 

trataram de inverter sua hegemônica representação negativa e de 

valorizar suas criações como matéria prima para os debates de 

vanguarda. Hal Foster (2004) destaca que artistas como Paul Klee 

e Jean Dubuffet estavam fascinados com as ficções de origem e 

queriam construir um projeto de alteridade próprio ancorados na 

“tríade estranha”, que incorporava no sentido de primitivo a 

arte dos alienados, das crianças e das culturas não-ocidentais.  

!
Arte, loucura e os modernismos brasileiros 

É possível afirmar que semelhante ordem de fenômenos se 

configurou no Brasil? Em caso afirmativo, quais foram as suas 

especificidades? Em primeiro lugar, deve-se destacar que a 

reflexão da medicina brasileira sobre a criação dos pacientes 

psiquiátricos é praticamente concomitante ao contexto europeu. 

No Hospital Psiquiátrico do Juqueri, em Franco da Rocha, Osório 

Thaumaturgo César foi pioneiro ao escrever, ao longo da década 

de 1920, uma série de artigos acerca da expressão plástica de 

seus pacientes. Leitor das teorias psicanalíticas de Sigmund 

Freud e do próprio trabalho de Hanz Prinzhorn, César publicou, 

em 1929, o primeiro estudo brasileiro sobre o tema, intitulado A 

Expressão Artística nos Alienados. Nessa obra, fruto de uma 

pesquisa que já vinha desenvolvendo ao longo da década, o autor  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já comparava a arte dos pacientes do Hospital do Juqueri com 

a dos povos primitivos da humanidade, apontando para a presença 

de um simbolismo universal (ANDRIOLO, 2003).  

Paula Barros Dias (2003) destaca que a experiência de Osório 

César não chegou a ter a mesma repercussão que o trabalho 

desenvolvido por Nise da Silveira no ateliê terapêutico do 

Engenho de Dentro, seja no meio artístico, seja no meio 

psiquiátrico. De fato, alguns artistas dos círculos intelectuais 

paulistas chegaram a visitar o Juqueri. É o caso de Lasar 

Segall, que tem alguns quadros figurativos sobre o hospital; 

Tarsila do Amaral, que foi companheira de César entre os anos de 

de 1931 e 1932; e Flavio de Carvalho, que organizou com Cesar a 

exposição O Mês das Crianças e dos Loucos no ano de 1933. Não 

obstante, é possível sublinhar que foi no Rio de Janeiro onde a  

produção pictórica dos pacientes psiquiátricos foi mais 

intensamente debatida. Outra diferença importante reside no fato 

de que enquanto César se utilizava das manifestações artísticas 

dos alienados sobretudo como um meio de compreensão do processo 

psicótico, Nise ia além, afirmando que o próprio ato de pintar 

ou modelar era possuidor de uma eficácia terapêutica.  

Fernanda Peixoto (1999) ressalta que, por volta da década de 

1940, uma atmosfera hostil à arte abstrata era instalada em São 

Paulo. Os modernistas, interessados particularmente no ideário 

nacionalista, atrelavam-se ao figurativismo como estilo 

pictórico ideal. Enquanto isso, o Rio de Janeiro abrigava 

artistas e críticos de arte mais próximos às experiências de 

vanguarda e ao abstracionismo, reunidos sobretudo em torno de 

Mario Pedrosa. Este grupo passou a frequentar o ateliê do 

Engenho de Dentro, distanciando-se cada vez mais do programa 

estético modernista e buscando outras alternativas de criação.  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Pode-se afirmar, como propôs Glaucia Villas Bôas (2014), que 

esse núcleo fez parte de um segundo programa estético modernista 

nas artes plásticas brasileiras, em contraste com um primeiro 

programa, cujo mito de origem costuma ser atribuído à Semana de 

Arte Moderna de 1922, envolvendo personagens como Di Cavalcanti, 

Mario e Oswald de Andrade, entre outros. Enquanto estes 

preocupavam-se com questões relativas à especificidade cultural 

do Brasil, aqueles atraíam-se pelas tradições estéticas 

formalistas e pela busca de uma linguagem universal para a arte. 

Ora, o que esses artistas brasileiros enxergavam na arte dos 

loucos? Como esta passou a ser efetivamente objeto de reflexão 

estética? Quais são as continuidades e descontinuidades entre 

tal interesse e aquele já delineado entre os artistas e 

intelectuais europeus desde a virada do século, particularmente 

no horizonte do primitivismo e do surrealismo? Para responder a 

tais perguntas, é preciso fazer uma breve revisão das 

transformações ocorridas no campo artístico brasileiro em meados 

do século XX. 

!
O ateliê do Engenho de Dentro 

 A criação de um ateliê de pintura e modelagem no âmbito do 

Setor de Terapia Ocupacional e Reabilitação do antigo Centro 

Psiquiátrico Nacional, situado no bairro do Engenho de Dentro, 

na cidade do Rio de Janeiro, teve como fundamento o encontro da 

psiquiatra Nise da Silveira com o artista plástico Almir 

Mavignier, então funcionário burocrático do hospital. Nise, que 

devido a perseguições políticas, permanecera afastada do servíco 

público durante a vigência do Estado Novo, retornava ao trabalho 

na década de 1940 se deparando com inéditos métodos de  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tratamento, como o eletrochoque, a lobotomia e a 

insulinoterapia. Logo tornou-se nítida sua reação a tais 

métodos, que considerava agressivos e ineficazes (GULLAR, 1996). 

Walter Melo (2009) põe em evidência que, para Nise da Silveira, 

esse momento consistiu em um período de transição da neurologia 

à psicologia. Seu inconformismo, segundo o autor, também pode 

ser relacionado à passagem da médica pelo presídio Frei Caneca, 

onde viu de perto inúmeras torturas físicas. Segundo o autor, 

uma possível associação entre a agressividade presidial e a 

manicomial teria ensejado sua intensa contraposição em relação a 

tais intervenções.  

Recusando-se a aderir a esse modelo médico, Nise foi 

transferida para o Setor de Terapêutica Ocupacional e 

Reabilitação (STOR) do referido complexo hospital, onde 

trabalharia com o artista plástico Almir Mavignier. Glória Chan 

(2009) destaca que algumas atividades ocupacionais já eram 

oferecidas no âmbito do hospital, mas se resumiam a trabalhos 

braçais e serviços de limpeza. Eurípedes Cruz Junior (2009) 

sublinha que, ao contrário, as atividades propostas por Nise não 

constituíam um mero passatempo com fins recreativos, na medida 

em que seu objetivo era buscar uma agência terapêutica efetiva. 

Nesse sentido, entre as mais diversas atividades nas quais se 

engajou a médica, tais quais a marcenaria, a sapataria, a 

jardinagem, a encadernação, a música e o teatro, tornaram-se 

notáveis sobretudo os ateliês de pintura e de modelagem.  

Glaucia Villas Bôas (2008) sublinha que, sobre essa 

história, há duas versões. Na primeira, Mavignier, interessado 

em ter seu próprio ateliê, teria sugerido à médica sua 

instalação. Na segunda, o funcionário teria sido convidado ao 

cargo de monitor devido à sua inadaptação ao serviço prévio. A  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despeito dessa controvérsia, a parceria entre Nise da 

Silveira e Mavignier foi intensa e teve consequências que ambos, 

provavelmente, jamais poderiam prever. Esses personagens, 

destaque-se, encarnam os dois campos em que se deu a repercussão 

do trabalho criativo promovido pelo centro, quais sejam, o da 

psiquiatria e o das artes plásticas, embora tais searas jamais 

tenham se excluído mutuamente, constituindo antes um território 

de contágio. Nise da Silveira interessou-se em tomar os 

artefatos produzidos por seus pacientes como objetos de ciência, 

entendendo-os como material privilegiado para a análise do 

processo terapêutico e da experiência psicótica. Já Mavignier 

preocupou-se, sobretudo, com seu valor artístico, engajando-se 

na descobertas de talentos entre os internos do hospital. 

O caso começou a ganhar forma quando alguns pacientes 

passaram a se destacar pela qualidade de seus trabalhos, dentre 

os quais Emygdio de Barros, Raphael Domingues, Fernando Diniz, 

Adelina Gomes, Isaac Liberato, Carlos Pertuis, Arthur Amora, 

Lucio, entre outros. Aos poucos, por convite de Mavignier, 

artistas externos ao ambiente hospitalar, como Ivan Serpa e 

Abraham Palatnik passaram a frequentar o ateliê,  à procura de 

reflexões sobre o processo criativo, empenhando-se em garantir 

as condições materiais necessárias para a manutenção de um 

excepcional laboratório estético. Iniciou-se então uma 

sociabilidade marcada pelo contato de artistas ditos “sãos” e 

ditos “loucos”. Sobre esse tema, vale reproduzir o depoimento da 

artista plástica Lygia Pape, suscitado por Villas Bôas:  

(...) não seriam sem sentido, por exemplo, as romarias dominicais 
realizadas por um pequeno grupo ao Hospital Psiquiátrico do 
Engenho de Dentro, onde um jovem monitor-pintor colocava na mão 
de um paciente esquizofrênico um pincel carregado de tinta. E mão 
sobre mão, iniciava os primeiros gestos de riscar uma tela em 
branco – a primeira tela. Eram eles: o pintor Almir Mavignier e  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Emygdio, o futuro-criador-poderoso. Mario Pedrosa era o guia do 
grupo e o acompanhavam Ivan Serpa, Abraham Palatnik, Décio 
Vitório, Geraldo de Barros. Lá, naquele antro anônimo, 
fermentavam e surgiam aos olhos extasiados do grupo, universos 
novos de afael ou leafer (como gostava de assinar), Carlos, 
Fernando Diniz, do próprio Emygdio e outros. (PAPE, 1980, p.47-48 
apud VILLAS-BÔAS, p. 145, 2008)  

Inseridos em uma rede comum, esses artistas interessados na 

produção pictórica do hospital psiquiátrico contribuiram para a 

organização da primeira exposição das obras oriundas do ateliê 

do Engenho de Dentro, ocorrida no ano de 1947, na galeria do 

Ministério da Educação e da Cultura. Curioso em observar a 

reação do público, Mavignier passou a frequentar o lugar quase 

diariamente. Em uma dessas ocasiões, acabou conhecendo Mario 

Pedrosa, crítico de arte que, ulteriormente, seria responsável 

pela ardente defesa da validez artística dessas obras. Como 

Mavignier, Pedrosa não negava que aquelas imagens poderiam 

revelar o inconsciente, tampouco que poderiam constituir objeto 

de estudo para a ciência ou uma atividade terapêutica. No 

entanto, seu interesse era fundamentalmente relacionado à sua 

própria teoria estética. A partir das proposições da Gestalt, 

Pedrosa sustentava que a intuição e estruturas inatas, próprias 

de todo e qualquer indivíduo, possibilitavam a percepção da boa 

forma que se fazia expressar em formas objetivamente 

construídas. A possibilidade de criação artística na loucura 

provava a universalidade dessa teoria.  

Foi sobretudo a partir da exposição Nove Artistas do Engenho 

de Dentro, realizada em 1949 no Museu de Arte Moderna de São 

Paulo, que a infiltração das obras do ateliê terapêutico do 

Centro Psiquiátrico Nacional no campo artístico gerou um debate 

mais intenso. Com a curadoria de Mario Pedrosa e Leon Dégand, a 

exposição também veio ao Rio de Janeiro, instalando-se no Salão 

Nobre da Câmara Municipal. Uma querela se estabeleceu entre os  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críticos de arte contrários à validez de tais obras e 

aqueles que se engajaram em sua defesa. A polêmica pôde ser 

vislumbrada nos principais jornais do Rio de Janeiro. Quirino 

Campiofiorito, que além além de crítico de arte, era pintor e 

professor da Escola de Belas Artes, afirmava que os trabalhos 

das “criaturas de mentalidade débil” não poderiam em hipótese 

alguma ser classificados como arte. Desprovidas de sentido e de 

intencionalidade, as práticas do desenho e da pintura 

constituiriam, nesse caso, um mero meio de extravasamento de 

insatisfações sensoriais.  

Postura radicalmente distinta foi aquela adotada por Mario 

Pedrosa. Esse crítico, como anteriormente citara Lygia Pape, não 

só defendeu a validez artística das obras do Engenho de Dentro 

como passou a ser um frequentador assíduo do ateliê criado por 

Nise da Silvera. Pedrosa, dirigindo-se claramente contra a 

postura acadêmica de Campofiorito, acreditava na existência de 

uma arte dos loucos, tanto quanto na das crianças ou dos índios. 

Para ele, e potencial de criação era inato a qualquer ser 

humano, independente de qualquer treinamento formal. A arte não 

copiaria a natureza, mas seguiria as regras da mesma, em uma 

relação de homologia. Nesse sentido,  escreveu o auto em um 

periódico da época:  

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 decifrá-las. 
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. (PEDROSA, 1947)  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Na perspectiva de Villas Bôas, o caso do ateliê do Engenho 

de Dentro constituiu um espaço social imprescindível para as 

transformações artísticas do período, notadamente as que 

ensejaram o surgimento de um segundo programa estético 

modernista, voltado sobretudo para a busca de uma linguagem 

universal, que encontrava na abstração geométrica sua forma mais 

nítida. A partir das relações travadas entre os distintos atores 

dessa trama, a pintura figurativa, os temas nacionalistas e o 

modelo acadêmico puderam ser desestabilizados, configurando um 

espaço de conversão que plantaria as bases do concretismo no 

Brasil. A partir do contato com a produção dos internos do 

Engenho de Dentro, Abraham Palatnik, Ivan Serpa, Décio Vitório e 

Geraldo de Barros, incentivados pelas teorias de Mario Pedrosa, 

largariam de vez a pintura figurativa. A esse respeito, descreve 

Palatnik em entrevista: ”eu fiquei chocado com aquilo, eu fiquei 

tão arrasado, porque afinal eles não passaram quatro anos de 

Escola de Artes, não passaram nem um dia, nem uma hora”. (SILVA, 

2006: 76). O artista afirma sentir vontade de abandonar a 

pintura após o contato com a qualidade das obras dos internos. 

De fato, anos depois, tornou-se conhecido por suas experiências 

com arte cinética. Almir Mavignier, após a repercussão do caso 

do ateliê, se mudaria para a Alemanha, onde também passaria a 

produzir abstração geométrica. “Eu era um pintorzinho, quem eu 

era perto do Emygdio? Um ninguém. Perdi a minha identidade. Quando 

fui para a Europa, me salvei” (MAVIGNIER, 2008), afirmou em uma 

entrevista. Como explica Villas Bôas: 

A experiência sui generis do ateliê deslocou o eixo da crítica de 
arte dos meios acadêmicos, oficiais e literários para os meios 
terapêuticos, científicos e jornalísticos, fazendo da relação 
entre arte e loucura o centro do debate sobre o processo criativo 
e a formação do artista; além disso, propiciou a conversão de 
jovens artistas plásticos da arte figurativa à arte concreta, 
redefinindo o seu papel e possibilitando a escolha entre abraçar  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ou abandonar a missão de pintar os “retratos do Brasil”. (VILLAS 
BÔAS, 2008: 198) 

!
Arte Virgem 

Esta transformação pode também ser compreendida a partir da 

observação dos valores que estiveram em jogo entre esses atores. 

Patricia Reinheimer (2008), atenta às mudanças e rupturas no 

modernismo brasileiro, sustenta que, no período que se sucedeu à 

Segunda Guerra Mundial até a década de 1960, o campo artístico 

brasileiro passou por uma série de revisões. O projeto 

modernista, preocupado em instituir uma produção pictórica 

voltada para a construção de uma identidade nacional, começava 

paulatinamente a ser questionado. A querela se dava sobretudo 

entre os defensores da arte figurativa e os arautos da 

abstração, que apresentavam critérios de avaliação estética 

distintos e conflitivos. A autora observa dois regimes de 

grandeza, tomando o pintor Candido Portinari e o crítico de arte 

Mario Pedrosa como figuras de proa no intuito de ilustrar um 

processo social mais amplo.  

Candido Portinari foi o representante emblemático do 

primeiro partido estético. A temática notadamente social de seus 

quadros estava relacionada a um programa cujo objetivo era tomar 

a arte como arma de combate à luta de classes, isto é, como um 

instrumento de engajamento. Ao suscitar temas como a questão 

agrária, o colonato, as fazendas de café, o sofrimento popular e 

a miséria, o pintor contribuía para a consolidação de uma 

representação artística heterônoma, que tornou-se predominante 

no Brasil até a metade do século XX. Esse regime de grandeza 

referia-se não só à conjugação entre estética e moral, mas 

também ao estatuto do artista acadêmico, que prezava pelo  

24



Revista A! n. 4, 2015/02 – ISSN: 2446-6158

aprendizado da técnica e pelo profissionalismo. Mario 

Pedrosa foi o personagem chave na crítica a esse sistema de 

valores, sobretudo a partir de seu exílio nos Estados Unidos, 

entre os anos de 1940 e 1945. No período antecedente, o crítico, 

ainda um militante socialista, trazia uma visão positiva em 

relação à arte social, escrevendo artigos elogiosos a Portinari. 

Entretanto, a partir de 1949, passou a acionar uma nova 

gramática de valores que não dizia mais respeito à moral e à 

nação, mas ao indivíduo, à singularidade e à autenticidade. 

Nesse sentido, advogava uma arte autônoma e conferia ao artista 

um estatuto baseado na vocação e não na excelência técnica.  

Os argumentos da socióloga Nathalie Heinich (2005) 

explicitam essa questão. A autora sublinha que, na França pós-

revolucionária, engendrava-se uma nova representação sobre a 

figura do artista. Nesse contexto, a abolição dos privilégios e 

o desencantamento do mundo constitutivos da democracia moderna 

instituíam a liberdade e a igualdade como valores fundamentais. 

O regime aristocrático, que instituía um sistema de privilégios 

baseado nas linhagens familiares, isto é, no próprio nascimento, 

era abolido em favor de um regime meritocrático. Não obstante, 

em torno da figura do artista configurava-se uma nova forma de 

elitismo que parecia não se encaixar em nenhum desses regimes. 

Tratava-se de uma representação calcada na marginalidade, no 

desvio e na vida boêmia – que portanto, distanciava-se do ideal 

igualitário – e que trazia uma ideia de inatismo baseada na 

vocação e no talento no plano individual. Diferia-se também, 

portanto, do ideal aristocrático, para o qual a distinção se 

dava no plano coletivo através do pertencimento familiar.  

Nesse sentido, tal fenômeno parece ser constitutivo da 

construção do paradigma do artista moderno ao longo do século  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XIX. O aprendizado profissional é, nesse sentido, 

progressivamente substituído pela noção de vocação, 

originalmente sedimentada enquanto conceito religioso. O valor 

dos criadores passa ser atribuído em relação à capacidade de 

distanciamento dos cânones e à singularidade. Surge 

especificamente dessa trama a já referida noção de gênio, 

associada às transformações que engendram uma noção de pessoa 

baseada nos atributos da interioridade, da subjetividade e da 

criatividade. De acordo com Reinheimer, é possível enxergar uma 

continuidade entre essas reformulações ocorridas no horizonte do 

romantismo europeu e aquelas ocorridas no campo artístico 

brasileiro por volta da década de 1950.  

Assim, a figura de Mario Pedrosa torna-se essencial para a 

compreensão da recepção artística das obras produzidas no ateliê 

terapêutico criado por Nise da Silveira e Almir Mavignier. As 

experiências ocorridas no hospital psiquiátrico do Engenho de 

Dentro foram tomadas como matéria prima para a formulação de um 

novo sistema de avaliação estético. Como já explícito, Pedrosa 

acreditava que a qualidade das obras de Emygdio de Barros, 

Raphael Domingues e outros artistas comprovavam que a criação 

artística poderia ser independente de qualquer estudo formal e, 

mais do que tudo, independente de qualquer engajamento social, 

dada a sua condição marginal. A necessidade de referência à 

política passava a ser vista como um impecilho para a liberdade 

de criação. Era este ponto que, ao fim e ao cabo, aproximava a 

arte dos internos do Engenho de Dentro ao ulterior 

desenvolvimento da arte concreta, a despeito de sua aparente 

dessemelhança estética.  

Nesse contexto, Pedrosa criou o conceito de “arte 

virgem” (PEDROSA, 1950) para analisar as criações dos pacientes  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psiquiátricos, aproximando-as àquelas presentes entre os 

povos primitivos e as crianças. As características capitais 

desse tipo de arte seriam a espontaneidade e a pureza, 

decorrentes da isenção desses grupos a quaisquer convenções 

acadêmicas. Nesse sentido, a arte dos loucos, longe de 

constituir um mero subproduto da psicopatologia, provava que o 

impulso criativo estava presente em todos os seres humanos e 

constituía uma ferramenta privilegiada de acesso à imaginação. 

Esta lição deveria ser aprendida pelos artistas modernos em suas 

pesquisas estéticas. Otilia Arantes sustenta que Mario Pedrosa 

“vai associar a invenção artística à imaginação solta – 

desvinculada de todas as convenções, sensível a todas as 

experiências novas, espontânea – da primeira idade, mental ou 

cultural (ARANTES, 2004, p. 55).  

!
Inspiração e conversão 

A revisão dessa série de autores permite que por um lado, 

sejam feitas algumas sínteses, e por outro, que sejam levantadas 

algumas hipóteses. Neste trabalho, pontuou-se que o interesse 

pela produção dos hospitais psiquiátricos remonta às origens da 

psiquiatria e que a relação entre arte e loucura foi revestida 

desde então de distintos vernizes. Para a maioria dos 

intelectuais do século XIX, prevaleceu a interpretação 

psicopatológica, que concebia os objetos produzidos por internos 

como sintomas comprobatórios de sua doença mental ou como 

mecanismos periféricos de tratamento moral. Os trabalhos de Hanz 

Prinzhorn, na Europa, e de Nise da Silveira, no Brasil, foram 

seminais no intuito de complexificar esse modelo, ao reconhecer 

o valor de tais artefatos e ao tensionar o interesse médico à  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busca de fundamentos científicos da psicologia da expressão. 

Ademais, a partir de suas obras, ampliou-se o que pode ser 

chamado de um terreno de contágio entre arte e loucura, no qual 

artistas engajados em distintos projetos estéticos modernistas 

passaram a se interessar pelas criações dos hospitais 

psiquiátricos.  

Qual teria sido a particularidade de tal interesse no caso 

do ateliê do Engenho de Dentro, levando em consideração os 

artistas, curadores e críticos de arte que o frequentaram? Em 

primeiro lugar, deve-se apontar para um ponto em comum entre 

esse caso e aquele que transitou entre os movimentos 

surrealistas e o chamado primitivismo na Europa. Pois persiste, 

em ambos os acontecimentos, uma certa associação entre infância, 

loucura e civilizações não-ocidentais, incluindo valorizações de 

“estados primordiais” da condição humana, reveladores de valores 

românticos como pureza, autenticidade, singularidade e 

simplicidade. As noções de “arte virgem” e de “arte bruta”, 

atribuídas respectivamente a Mario Pedrosa e Jean Dubuffet, são 

exemplares dessa proximidade, ambas comprometidas com a crítica 

à arte acadêmica. De modo geral, é possível afirmar que o 

problema da alteridade enquanto fonte de uma libertação para a 

domesticação dos sentidos se impõe na genealogia da relação 

entre arte e loucura na cosmologia do Ocidente.  

Não obstante, pode-se afirmar que, na experiência das 

vanguardas europeias aqui revistas, a relação entre arte e 

loucura foi sobretudo marcada por uma estética da inspiração. 

Paul Klee, Marx Ernst, e posteriormente Jean Dubuffet, entre 

outros, tomavam tais “estados primordiais”, vislumbrados nas 

obras de internos, como uma condição desejável para a boa 

criação, prezando por um sintonia entre as produções  

28



Revista A! n. 4, 2015/02 – ISSN: 2446-6158

“primitivas” – em seu sentido estendido, incluindo no 

sentido de primitivos crianças e os loucos – e as pesquisas 

artísticas. Tal sintonia era realizada principalmente a partir 

da perseguição explícita de uma afinidade formal entre a 

produção “espontânea” de pacientes e as obras de vanguarda, que 

se propunham a uma libertação das convenções acadêmicas, 

incluindo o uso de novas linguagens artísticas, como a 

improvisação de colagens e objetos. Basta olhar comparativamente 

para os trabalhos desses artistas e daqueles presentes em 

Bildnerei des Geisteskranken, o livro organizado por Prinzhorn, 

para confirmar esta hipótese. O terreno de contágio entre arte e 

loucura é aqui marcado por uma relação de captura no próprio 

processo de criação estética. Criar como os loucos, crianças e 

primitivos se tornou o paradigma da estética da inspiração. 

O caso do Engenho de Dentro, diversamente, se definiu 

sobretudo uma estética de conversão. Os atores interessados na 

produção do hospital psiquiátrico também buscavam se liberar do 

academicismo predominante. Entretanto, não buscavam criar suas 

obras aos moldes formais daquela produzida pelos pacientes, mas 

sim tomá-las como prova cabal de que a arte não prescindia 

necessariamente de formação e de que a percepção e a criação das 

formas possuía um caráter universal. O terreno de contágio entre 

arte e loucura, neste caso, foi mais notadamente marcado pela 

ruptura e pela desestabilização. Foi neste sentido que, após a 

experiência no ateliê de Nise da Silveira, os artistas reunidos 

em torno da figura de Mario Pedrosa voltaram-se sobretudo para a 

seara da abstração geométrica, possibilitando as bases do 

concretismo no Rio de Janeiro e de uma proposta de arte 

autônoma, independente dos ideários nacionalistas e 

figurativistas até então prevalentes. Esta hipótese parece  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fundamental para não tomar o caso brasileiro como um mero 

epifenômeno ou reflexo das vanguardas europeias, assim como para 

ampliar o conhecimento sobre as distintas aproximações possíveis 

entre arte e loucura na cosmologia ocidental moderna.  

!
!
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