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Mostras
MARGS — Mostra coletiva de artistas uru

guaios até o dia 4 de julho. Pinturas 
de Gelson Redaelli na Galeria João Fali 
rion e a exposição das obras de Arthur 
Bispo do Rosário, da colônia luliano Mo
reira.
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Registros de minha 

passagem pela terra
m Arthur Bispo do Rosário
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“Agora, gostaria que as pessoas dessem um agrado para os
coveiros, pois seu Bispo era uma pessoa ilustre. E gente ilustre,
quando é enterrada, seus parentes dão agrado para os coveiros”.

(Jorge Gorila, paciente da Colônia Juliano Moreira, no enterro 
de Arthur Bispo do Rosário, em 10 de julho de 1989)
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A terapia da liberdade

Trazer a nova exposi
ção do Bispo ao Rio Grande 
do Sul para nós, trabalhado
res da saúde mental, é uma 
oportunidade de sensibilizar 
a sociedade sobre a luta pelo 
resgate da cidadania do doen
te mental.

ram a diminuição da preva
lência e incidência da doença 
mental na população, o que 
nos faz duvidar das possibi
lidades de atenção a esses pro
blemas se não se fizer acompa
nhar da produção de vida na 
sociedade e nas instituições 
de saúde.

possa confrontar as diferen
ças, encorajar as singulari
dades, apostar no desejo, criar 
e tolerar incertezas. Lutamos 
por uma sociedade que possa 
homenagear com respeito e 
carinho os protagonistas de 
sua história enquanto eles vi
vam, pois queremos reve
renciar os vivos e não apenas 
òs mortos.

a luta de um homem por seu 
espaço de liberdade ao desfiar 
fio a fio suas roupas e lençóis 
pára expressar a força da arte. 
Esta exposição exemplifica 
também o vigor dos traba
lhadores da saúde mental da 
Colônia Juliano Moreira em 
desfiarem fio a fio o coti
diano asilar, mesmo quando 
os “vampiros burocráticos” 
e os urutus militares inva
dem a instituição para perpe
tuarem assombrosa anestesia 
anuladora da criação e da li
berdade.

Na história deste artista, 
ex-intemo da Colônia Julia
no Moreira durante várias dé
cadas de sua vida, podemos 
demonstrar o caráter segrega- 
dor e cronificador das institui
ções psiquiátricas, anulando 
singularidades, ocultando dese
jos, empobrecendo afetos.

Esse falido modelo hospi- 
talocêntrico tem servido mui
to mais para cumprir a função 
de exclusão social do que co
mo solução terapêutica. Ao 
avanço da ciência e ao incre
mento da força de trabalho 
no setor não corresponde-

Com base em tais pressu
postos, a Política Estadual de 
Saúde Mental vem efetivan
do a desconstrução dos mani
cômios e a criação de recursos 
comunitários de saúde. Luta
mos em nosso cotidiano institu
cional e nos espaços sociais 
por uma proposta de uma So
ciedade sem Manicômios e is
to significa a construção de 
um aparato científico, admi
nistrativo e legislativo, que 
atenda à lógica de inserção 
social do doente mental. Luta
mos por uma sociedade que

A obra de Bispo fala por 
ele, de sua subjetividade e tra
jetória. Era um artista, acima 
de tudo. Incomum e reconhe
cido, hoje. Como doente men
tal e abandonado social em 
um manicômio foi apenas 
mais um entre tantas dezenas 
de milhares que se encon
tram asilados nas institui
ções psiquiátricas no Brasil.

Essa exposição exem
plifica com muita eloqüência

Como Bispo e nossos co
legas das Colônias continua
remos insistindo que a LIBER
DADE É TERAPÊUTICA...

Política de Atenção Inte
gral à Saúde Mental — PAÍS 
MENTAL/SSMA

Hospital Psiquiátrico São 
Pedro/SSMA

Exposição: “Registro de Minha Passagem pela 
Terra: Arthur Bispo do Rosário”
Data: Abertura no dia 12 de junho às 19h. A 
exposição prossegue até o dia 5 de julho.
Local: Pinacoteca III do MARGS 
Esta exposição integra o projeto “Por uma 
Sociedade sem Manicômios”, realizado pelas 
Secretarias de Cultura e Saúde do Estado do Rio 
Grande do Sul. Devido à importância do trabalho 
desenvolvido pelo artista, o MARGS promoverá um 
amplo debate sobre o tema “Arte e Loucura”. 
Paralelamente à exposição, serão exibidos os vídeos 
“Prisioneiro da Passagem” e “Na Região dos 
Desvios”, do psiquiatra e fotógrafo Hugo Denizart. 
As obras de Bispo foram expostas na Escola de 
Artes Visuais, no Rio de Janeiro,e no Museu de 
Arte Contemporânea da USP, com grande sucesso.

APRESENTAÇÃO

o Museu para cumprir sáveis pelo Projeto País Men- méritos, um deles, provavel- 
seus verdadeiros obje- tal que também desejavam re- mente, seja o de nos levar a 
tivos deve mostrar pa- alizar este evento que trata de refletir sobre os conceitos da 

ra seu público a produção um tema gerador de tantas po- arte remetendo-nos ao fato 
dos vários segmentos culturais lêmicas. 
partícipes do seu contexto.

de que a arte é um fenômeno
Bispo criou dentro de seu comum.

É com esta visão que, espaço de vida um tanto trági- 
ao tomarmos conhecimento co uma obra inusitada, utili- Esperamos que os esfor- 
da exposição de Arthur Bispo zando-se de objetos colecio- ços empreendidos para possi- 
do Rosário vista pela primei- nados de “sobras” de seu coti- bilitar a vinda desta exposi- 
ra vez fora do seu espaço de diano onde, até mesmo sua ção ao nosso Estado transfor- 
origem, no Rio de Janeiro, própria roupa não era poupa- me-se em apelo sensibiliza- 
ficamos interessados em possi- da, pois transformada em fios, dor para que mais estudio- 
bilitar sua vinda ao nosso Esta- auxiliava-o a contar através sos se integrem em busca de

da sua história também a his- respostas para a questão da 
Foi, portanto, extre- tóriadaqueles que com ele con- Arte e Doença Mental, 

mamente gratificante o conta- viviam, 
to que fizemos com os respon- Se esta exposição possui

EXPEDIENTE
do.

Promoção: Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
Conselho Estadual de Desenvolvimento Cultural 
Museu de Artes do Rio Grande do Sul 
Co-promoçâo: Secretaria da Saúde e Meio Ambiente 
PAiSMental
Apoio: Associação dos Amigos do MARGS 
Colônia Juliano Moreira — RJ
Associação dos Amigos dos Artistas da Colônia Juliano Moreira
Caixa Econômica Estadual
Vsrig
Equipo Técnica: José Gerardo Villa Seca Calle (Design do Espaço) - RJ 
Frederico Morais (curadoria) — RJ 
Vasco Prado (Diretor - MARGS)
Míriam Avruch (diretora técnico-administrativa do MARGS)
Nara Machado Nunes (comunicação social - MARGS)
Cristina Vigiar» (assistente de cfireção - MARGS)
Carmem Otveira (diretora de Ensino e Pesquisa do HPSP)
Assunciôn Caputti (PAiSMental)
Edição: Juremir Machado da Siva e Rui Roberto Felten 

>: Nina de Otiveira 
i: V) mi exemplares

Míriam Aloisio Avruch 
Diretora do MARGS
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Bisp
Dinheiro é a£ 6

perdição do
mundo 9 9

Um mundo à parte, sem passado
p raticamente nada se conhece da infância 

nem da juventude de Arthur Bispo do 
Rosário. Na Colônia Juliano Moreira, no 
Rio — onde ficou internado de janeiro de 

1939 até falecer, em 5 de julho do ano passado —, 
uma das poucas informações disponíveis sobre ele é 
de que fora fuzileiro naval. Bispo (como ficou co
nhecido) teria sido campeão pela Marinha de Guer
ra e viajado por diversos países. Antes de ser inter
nado pela primeira vez, teria ainda trabalhado na Light.

Os distúrbios mentais apresentados por ele fo
ram diagnosticados como esquizofrenia paranóide e, 
em seu histórico hospitalar, há indicações de saídas 
e retornos. Algumas vezes, ele recebeu alta; em ou
tras, teria fugido. Nos períodos de afastamento do 
manicômio, desempenhou tarefas domésticas em ca
sas de famílias, foi porteiro de hotel e auxiliar de 
serviços gerais numa clínica pediátrica.

Uma de suas experiências como empregado 
doméstico foi na casa do advogado Humberto Leo- 
ne. Bispo foi morar na casa dele, no bairro carioca 
de Botafogo, depois de Leone ter-lhe conseguido 
uma indenização da Light, onde machucara o osso 
de um pé em acidente de trabalho. Em conseqüên- 
cia do acidente, ele passou a mancar de uma perna. 
Segundo conta Gilberto Leone, filho de Humberto 
e também advogado, Bispo o tinha como Jesus 
Cristo e seu pai, como Deus.

Certa vez, porém, anunciou que ele próprio se 
transformaria em Deus e delegações de todas as 
partes do mundo iriam querer vê-lo. Auxiliado por 
um policial, médicos e amigos da família, Humber
to Leone encenou um cortejo de carros para con
duzi-lo de volta à colônia. Lá, ele foi recebido com 
“beija-mão” pelos outros internos.

navios de guerra, automóveis, galhardetes, estan
dartes e mantos — estes em veludo, policromica- 
mente bordados a mão”.

tência de Bispo foi como segurança do senador 
Gilberto Marinho e também de Gilberto Leone, no 
final dos anos 40. Nessa época, Marinho era can
didato a senador e Leone a deputado estadual pelo 
Rio de Janeiro. Foi Leone, ainda, que lhe arrumou 
o emprego na clínica pediátrica, mas Bispo geral
mente recusava pagamento pelo seu trabalho. Ele di
zia: “Não recebo dinheiro. Dinheiro é a perdição 
do mundo. Quero um lugar para morar e trabalhar.
Faço tudo que for mandado”. O médico Avany 
Brandão, um dos proprietários da clínica, recorda 
que ele nunca lhe mostrou nenhum documento e 
que era “obediente e respeitador”. E além disso, 
volta e meia cobrava clientes em débito com a clínica.

Num dos relatórios do prontuário de Bispo na 
Colônia Juliano Moreira, a médica Georgina Ma- 
cário descreveu: “Há períodos em que ele ajuda 
muito no serviço; outros em que fica recluso. Tãm- 
bém tem grande capacidade artística, faz bandeiras, 
tapeçaria etc. Doente difícil de lidar, devido a pa
ranóia extrema. Apresenta dispnéia de esforço atual
mente. Tipo astênico, pele limpa, parcialmente orien
tado em todas as esferas. Apesar de poder ajudar a 
supervisionar a alimentação, está em contato muito 
superficial com a realidade. Tem diversos delírios 
místicos e de grandeza e se crê enviado de Deus”.

De uma a duas vezes por semana, Bispo jejua- 
va. Segundo dizia, era em obediência a Nossa Senho
ra, para se purificar e se tomar transparente. Du
rante o tempo em que trabalhou na clínica pediá
trica, ele morava no sótão de uma casa ao lado.
Um dia, quando foi procurado ali pelo medico 
Avany Brandão, Bispo quis impedi-lo de entrar, 
argumentando que aquele era um lugar sagrado, 
onde só ele e Deus poderíam estar. “Espantei-me 
com o grande número de miniaturas fabricadas em 
seu isolamento esquizofrênico”, diz o médico. “Eram v soas ilustres.

MORTO ILUSTRE — Brandão lembra 
ter visto também dois ou três caixotes com plaque- 
tas de folha de flandres, recortadas por Bispo de la
tas de leite em pó. “As plaquetas eram picotadas a 
prego, contendo nomes de pessoas conhecidas dele”, 
conta o médico. “Nos caibros, armazenava os carre- 
téis e demais apetrechos de seu artesanato misterioso”.

Em 8 de fevereiro de 1985, o médico Eduardo 
Jorge Curi, responsável pelo atendimento de pa
cientes do Pavilhão Ulisses Viana, fez o seguinte re
lato sobre Bispo, no prontuário: “Vem mantendo a 
mesma conduta, permanece em seu quarto reali
zando trabalhos manuais criados por ele e preser
vando sua personalidade própria dentro da insti
tuição, através desse meio de defesa desenvolvido 
por si próprio. É o único paciente com tal caracte
rística, destacando-se dos demais”. Um ano depois, 
informava: “Calmo e orientado, vive num mundo 
particular, onde se julga iluminado. Profetiza o fim 
do mundo brevemente. Está na terra para cumprir 
uma missão. Recusa medicamento”.

Às 19h do dia 5 de julho do ano passado, 
Bispo morreu. Causa da morte declarada na certi
dão de óbito: infarto do miocárdio e arteriosclero-
se. Ele foi enterrado cinco dias depois e, durante a 
cerimônia, um paciente da Colônia Juliano Moreira 
conhecido como Jorge Gorila se encarregou de fa
zer a saudação de despedida: “Nós, internos, nos 
sentimos orgulhosos de ter alguém importante assim”. 
Jorge Gorila, no final, sugeriu aos que acompa
nhavam o enterro que dessem um “agrado” ao co
veiro, porque isso era praxe em sepultamentos de pes-

SEGURANÇA — Outro meio de subsis-



A recuperação do universo segundo.
Frederico Morais 
Curador da obra de Bispo

Esta exposição de Arthur Bispo do Rosário ajuda a 
desmistificar tanto a loucura quanto a arte. Ela ajuda a dimi
nuir o pânico que temos diante da loucura assim como ques
tiona aqueles artistas que alegando ser sua criação um proces
so totalmente consciente e histórico e se considerando os úni
cos dotados de capacidade inventiva e inteligência criativa, 
definem para si uma espécie de reserva de mercado. Isto é, 
marginalizam aqueles artistas que Mário Pedrosa definiu 
como “criadores virgens” e que ele sonhou reunir um dia num 

museu das origens”.

nho de Dentro: “Uma das funções mais poderosas da arte é < 
revelação do inconsciente, e este é tão misterioso no norma 
como no chamado anormal. As imagens do inconsciente sãc 
apenas uma linguagem simbólica que o psiquiatra tem por de
ver decifrar. Mas ninguém impede que essas imagens e sinais 
sejam, aiem do mais, harmoniosas, sedutoras, dramáticas, 
vivas ou belas, constituindo em si verdadeiras obras de arte”.

Arte extraordinária
Como qualquer outro artista, Bispo buscou na infância 

e no passado, nas suas vivências mais profundas, os temas e 
formas que habitam e orientam sua criação estética. Para 
2S^°d,0S Santos, (Pintura de doentes mentais, Revista O 
HOSPITAL, maio de 1969) “O ato de expressar através de 
criações artísticas obedece aos mesmos mecanismos, tanto 
nos doentes mentais como 
aspecto vivencial se modifica”.

Afirmei certa vez que toda a obra de arte, se verdadei
ramente original, é uma metáfora do mundo. Um mundo 
paralelo ao real e: apesar de inventado, fundado nele, nas vi
vências e projeções do seu criador no mundo real. Este 
mundo cnado pelo artista é, como o daqui de fora, comple
xo e contraditório e, como ele, tem igualmente interdições e 
liberações, tabus e totens, zonas obscuras e revelações. A obra 
criada por Arthur Bispo é, de forma mais enfática ainda que 
a de outros artistas contemporâneos seus, essa tentativa de 
reconstrução do universo e, como tal, comove e pede reflexão.

Nenhum artista é totalmente consciente da totalidade 
de seu projeto estético, mesmo os chamados conceituais, 
porque no momento da criação entram em jogo elementos 
inconscientes. No trabalho de Antonio Dias, por exemplo 
sempre sobra alguma zona obscura, indecifrável até mesmo 
para ele. Um pedaço não resolvido, um espaço de vida que é 
°Pac'P’ 111113 ^rea» enfim, que o artista transformou num 
standard e que acaba por determinar uma instância de leitura 
em sua obra. Como ele próprio afirma: “Todo trabalho deve 
ser inteligente, mas é importante ao mesmo tempo colapsar o 
entendimento. Todo trabalho realmente inventivo vai 
lógica e a razão”.

Qual a diferença entre um Jean-Marie Bertholin, que se 
propoe conscientemente a reconstruir o universo, e Arthur 
Bispo, que realiza esta mesma tarefa, mas “cumprindo uma 
missão”, fruto de um delírio? Quantos artistas, aliás, não che
garam ao delírio na radicalização de suas propostas? Bertho- 
hn, ligado às correntes arqueológicas da arte francesa, e que 
íoi enfermeiro em um hospital francês, diz que “suas obras 
são o fruto de uma atividade orgânica e visceral onde se mis
tura o racional e o irracional, o rigor e a aproximação, a 
precisão e a imprecisão... elas oscilam entre a memória e a 
invenção, a imitação e a criação”. Em 1974, ele definia seus 
objetos como vestígios ou traços de sua passagem pela terra. 
Essa mostra recebeu o título de “Registros de minha passa- 
gem pela terra”, título que tem origem em afirmações do pró
prio Bispo sobre a sua obra.

A arte dos loucos não coloca problemas de estilo e 
significado. Não propõe analogias ou racionalizações. É, por
tanto, apenas uma questão de intuição e captação subjetiva, 
sem nenhuma interferência do conhecimento artístico. Ela to
ca apenas nossa sensibilidade” (SheUa Leirner, sobre os ar
tistas do Juqueri).

Michel Thevoz, em carta que escreveu a Léo Navratil, 
médico de August Walla e autor de um livro sobre este artis
ta esquizofrênico (1988), diz reconhecer que as “relações en- 
tre Art Brut e o contexto cultural não são inexistentes mas 
indiretas e complexas. O criador de Art Brut não é um incul
to. E preciso dizer que sua cultura é outra, diferente daquela 
dos artistas consagrados”. Para Thevoz, o artista Brut faz “um 

anárquico e insolente da cultura, ele atua como um bri- 
coleur . O conceito de Art Brut nasceu em oposição à estru
tura hierárquica do mundo artístico, que, para Dubuffet, é 
mantida por um sistema educacional abortivo, uma conspi
ração entre artistas, críticos, intermediários, compradores, e 
uma falsa santidade em museus e galerias.

A criação de muitos doentes mentais pode e deve ser 
considerada arte, pois ele não difere fundamentalmente da cria
ção de outros artistas contemporâneos, os quais, libertos da 
prisão acadêmica, percorrem com suas criações, caminhos 
inusitados e imprevistos. Afinal, o que é arte hoje? É o que 
chamamos arte. A fronteira entre a arte e a não-arte é cada 
vez mais tênue.

Assim, podemos afirmar que a obra realizada por Ar
thur Bispo transita com absoluta originalidade e competência 
no território da arte atual. Bispo distingue-se dos artistas do 
Engenho de Dentro e do Juqueri por atuar no campo tridi
mensional. Ele não produziu imagens desenhadas ou pinta-

Pretendo neste texto analisar a obra de Arthur Bispo 
no contexto da arte contemporânea, levantando categorias 
situando-a dentro de uma ordem estética. Quero ir além do 
espanto e do maravilhamento para avançar numa análise que 
é a mesma que se pode aplicar a qualquer obra verdadeira
mente original. Para isto será necessário questionar algumas 
afirmações feitas a propósito da mostra de Bispo na Escola 
de Artes Visuais do Parque Lage em outubro do ano passa
do ou mesmo antes, a propósito da produção de artistas in
ternos dos hospitais psiquiátricos do Juqueri (São Paulo) e 
Engenho de Dentro (Rio de Janeiro).

A arfe nada tem 
loucura.

nas pessoas normais. Apenas o

a ver com a

A arte tem a ver com tudo, inclusive com a loucura. 
Tem a ver com a sociedade e a política, com a biografia do 
artista, sua epoca e sua circunstância. O que não a impede 
de ser autônoma e de ser sentida e compreendida indepen- 
dentemente do contexto. em que foi criada.Helio Pellegrino
escreveu: O discurso da loucura é,hoje, uma das vias mais 
tascinantes pelas quais se chega às matrizes da alma, às fon
tes do ser \ A arte sempre foi uma forma de aprofundamen
to (i° ser.e í° mundo. O suave e delicado Rilke escreveu, em 
1926, a Andréas Salomé: “O caso Wolffi ajudará a compre
ender definitivamente a natureza da criatividade e contribui
ra para a aceitação inortodoxa porém cada vez maior, de que 
muitos sintomas da doença mental devem ser incentivados, 
pois representam o meio pelo qual a natureza busca recupe
rar os seres que se alienaram”. Klee, por sua vez, afirmou 
que o homem não pode suportar muito tempo um estado 
de consciência. Ele deve refugiar-^e no inconsciente, porque 
é lá que vivem as raízes do seu ser”.

Em outras palavras, a criação artística dita erudita ou 
crnta, nunca é um ato totalmente consciente, da mesma for- 

- como o discurso do doente mental não é totalmente in
consciente. Bispo não era um alienado, não vivia permanen
temente em delírio, tinha os seus momentos de lucidez, de 
retorno à realidade e ao espaço cotidiano. Novas pesquisas 
sobre a biografia do artista parecem indicar, de forma cada 
vez mais clara, que, nele, a vocação artística revelou-se antes 
da loucura e que parte de sua obra foi realizada fora da Co- 
loma Juhano Moreira.

Existem alguns “vazios” na ficha médica de Bispo que 
indicam altas e fugas, períodos nos quais ele residiu em casas 
de famflia, prestou serviços como empregado doméstico, 

^funcionário da Light, porteiro do Hotel Suiço, além de 
ter sido uma espécie de “faz tudo” numa clínica pediátrica 
de urgência. Um dos diretores dessa clínica, me garantiu, em 
carta que, quando foi preciso interná-lo outra vez na Colô
nia Juhano Moreira teve que alugar um caminhão para 
transportar tudo o que ele fizera nos quatro anos em que vi
veu no sótão da casa, sede da clínica. Para onde ia, nas su
cessivas transferências entre os hospitais psiquiátricos da Praia 
Vermelha, Engenho de Dentro e Juliano Moreira, Bispo le
vava junto suas “tralhas”, suas reinvenções do universo. É 
importante também lembrar, como atestam os médicos da Co- 
loma, que Bispo recusava-se a tomar remédios, isto é, ele recu
sou-se a permanecer dopado. Por suas habilidades artesanais 
e criativas que se manifestaram antes de sua primeira inter
nação, em 1938, no Hospital da Praia Vermelha, em 1939 e 
nos períodos de alta, como atestam vários depoimentos, èle 
estava fatalizado para a arte. Ele sabia das coisas: era alfa
betizado, tena viajado por vários países quando era fuzileiro 
naval, ha regularmente a Bíblia, os jornais, conhecia alguma 
coisa de teatro, estava a par do que acontecia no Brasil. 
Num dos seus objetos (um xadrez, jogo que ele conhecia 
muito bem), há uma referência às eleições de 15 de novem
bro de 1982. Eleições, aliás, fundamentais para o processo de 
transiçao democrática do Brasil. Sua obra não é, portanto 
apenas extroversão e acumulação arbitrária de materiais’ 
Revela seleção, ordenamento e sentido de forma.

Enfim, é possível ser artista e louco ao mesmo tempo. 
Nao e outra coisa o que afirmou Mário Pedrosa, o primeiro 
crítico brasileiro a analisar a produção dos artistas do Enge-
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Arthur Bispo do Rosário
; a das. É um criador de Objetos, ready-mades, assemblagens, 
lal textos. Os artistas de Engenho de Dentro e Juqueri estão pa- 
ão ra o Impressionismo, o Cubismo, o Expressionismo, para a
le- Arte Abstrata, assim como Bispo está para o Dadá, a Pop-
lis Art, o Novo Realismo, as tendências arqueológicas, a nova es- 
is, cultura e até para a Arte Conceituai. Se os primeiros são 
’. modernos, Bispo é pós-modemo. Os artistas do Engenho de 

Dentro revelam em suas obras bom gosto, refinamento, de
senho caprichoso, tonalidades sutis. Ao contrário, Bispo é 
tosco, direto e rude, pois que lida com materiais pobres, os 

• “materiais da vida”. Ele é um fazedor de coisas, um de
miurgo, alguém capaz de arrancar as coisas de sua banalida- 
de e de sua concretude material para dar-lhes um novo signi-

q ficado,j»mo Marcei Duchamp.___  ___
A assemblage fõi um dos veículos de realização dos artis- 

t0 tas do Novo Realismo, movimento que Pierre Restany, seu fun- 
0 dador, definiu como “um gesto fundamental de apropriação 

do real, ligado a um fenômeno quantitativo de expressão”. 
Esta semântica da quantidade está igualmente na obra de al
guns fluxistas. As “vitrines” de Bispo assemelham-se às acumu
lações novo-realistas de Raysse, César, Arman, Spoerri e Tin- 
guely, entre outros. O “Armoire de Arman”, de Ben Vautier 
podería ser visto como uma síntese do bazar do Bispo. Os 
escultores ingleses Cragg e Bill Woodrow em seus trabalhos 
iniciais puseram toda ênfase no arranjo e não na fatura. Em 
suas “esculturas” não há desbaste ou modelagem, mas manipu
lação e coordenação de objetos, como em Bispo.

Os franceses Boltanski, Le Gac, Bertrand, Gasiorovski 
e Bertholin, lidam com a memória como uma espécie de ar
queologia da alma e do sentimento. Em suas obras, eles não 
tratam do tempo histórico ou cronológico, mas de um tempo 
confabulado. Boltanski resgata o passado, reinventando-o 
através de objetos que procura envolver, como Bispo, numa 
aura sacralizadora.

O letrismo que tem grande tradição na arte deste sécu: 
lo, desde os tempos do Cubismo, do Futurismo e do Dadá, 
passando pelo Universalismo Construtivo de Torres-Garcia, 
ganhando um sentido claramente lingüístico na arte concei
tuai (Opalka, com sua obsessão dos números, Arakawa, Ko- 
suth), alcançando a produção mais contemporânea de Kuitka, 
Kiefer e outros, sem esquecer de muitos artistas esquizofrê
nicos como os geniais Wolffli e Walla.

No Brasil de hoje o mais notável representante desse 
“letrismo” é o jovem Leonilson. Num dos quadros que ex
pôs no último Panorama da Arte Atual, Odisséia de Ulisses. 
Estão ali como lápides,estrelas,hieróglifos, como um texto sa
grado a ser decifrado pelos pósteros.
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Concluídos os textos e o seu “enxoval”, que incluía a 
cama-nave e o manto sagrado com os quais subiría ao céu no 
dia de sua apresentação a Deus, Bispo partiu para a constru
ção de objetos, ilustrações tridimensionais dos textos, cada 
um pacientemente coberto por uma linha azul, como que 
embalsamados, identificados e numerados. Em sua quase to
talidade, estes objetos referem-se aos ofícios artesanais ou com
põem um universo doméstico. Um completo inventário da civi
lização material de um certo estágio da sociedade brasileira.

As assemblages reúnem objetos geralmente industriali
zados, produtos em série, ligados ao consumo e à cultura de 
massa. Reunidos em painéis segundo esquemas ordenadores 
que dizem respeito à forma, colorido, materiais e texturas, 
são como que mostruários desta vegetação de objetos criada 
pelo homem. Bispo chamava-os de vitrines.

Pode-se. distinguir, portanto, aqueles primeiros objetos 
mumiFicados, que descrevem vivências no tempo, das acumula
ções. Os primeiros, de um azul desbotado, constituem uma es
pécie de arqueologia existencial. São verdadeiramente duplos 
ou sombras dos objetos reais. As acumulações têm um senti
do mais sociológico e mesmo crítico. Afinal, a quase totali
dade dos objetos reunidos em painéis precários, foi recolhida 
ali mesmo na Colônia, que tem as dimensões de uma cidade, 
habitada por quase 10 mil pessoas. Velhos, encardidos, desgas
tados pelo tempo, sujos e pobres, estes objetos que com
põem as assemblages são o retrato cruel da Colônia, a vitrine 
de um estado de penúria e abandono.

Convivendo com estes três níveis — textos, objetos- 
mumificados e vitrines, níveis que indicam, digamos assim, 
uma evolução do sagrado ao social — temos ainda outros 
Objetos com significação própria. Boizinhos de madeira, 
barcos, “vagões-de-espera”, uma série denominada pelo pró
prio artista de mundana, constituída por objetos esculpidos 
toscamente em madeira e pobremente caiados, e alguns obje
tos de significação ainda enigmática, verdadeiros ready-made 
duchampianos.
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Os hospitais psiquiátricos são verdadeiras casas de 

destruição da subjetividade humana. A eliminação 
desses centros, em nome da liberdade como terapia, 

e uma necessidade urgente. A psicóloga Carmem 
Oliveira olha o São Pedro desde dentro e aponta as 

contradições de um sistema que tudo apostou na 
segregação e no estigma, transformando 

instituições em verdadeiros depositos de indivíduos.

Carmem Oliveira

Psicóloga, mestre em psicologia clínica, 
especialista em Saúde Pública, diretora de 
Ensino e Pesquisa do Hospital São Pedro. 
Presidente do Conselho Federal de Psicologia

Por uma sodedade 

sem manicômios:
um olhar sobre o São Pedro

- •*

1 99°, dezenove horas do primeiro dia de junho, instituinte, possa recuperar a inserção social que lhe foi 
Hospital Psiquiátrico Sao Pedro. Entro de car- subtraída por sua institucionalização 
ro pelas pequenas ruas dos Hospital e observo Mas são poucos os sinais de vida nesta “cidade”
a semi-escuridao e o silêncio contrastantes com Está escura a noite no Hospital. Poucos carros de —- 
as luzes e movimento de gente e carros que ou outro funcionário de plantão. Poucas luzes também 

deixei para trás, naqueles poucos metros que separam a no interior dos muitos prédios do São Pedro Nineuém 
Avenida do Manicômio. Vinha admirando a bonita nas ruas e calçadas. Enquanto vou dirigindo até uma 
noite de uma cidade reconciliada com seu nome após das unidades de internação vou pensando sobre as di- 
tantas chuvas cinzentas. Porto Alegre, cidade alegre. versas caras do Hospital nos vários períodos do dia e 

Mas, agora, estou entrando nesse lugar semi-es- da semana. Há diferenças entre o Hospital de manhã 
curo e silencioso tão conhecido no imaginário social tarde, noite e fins-de-semana, 
dos gaúchos e, entretanto, são poucos aqueles que, de 
fato, o conhecem. Aqui temos uma outra “cidade” 
onde em quase 35 mil m2 de área construída e 13 hec
tares moram cerca de 900 pessoas, há um tempo médio Sinto que de manhã o São Pedro é um hospício
de permanência de 18 anos. Afora os 120 pacientes mesmo. Circulam mais os técnicos, os estagiários e os re- 
agudos baixados nas 4 unidades de internação, esses sidentes, os ditos especialistas no tratamento da doença 
moradores poderíam ter saído do Hospital uma vez mental. E eles produzem o movimento matinal: muitas 
que estão aqui menos pela doença mental do que pelos reuniões, muitos telefonemas e carros, gente vindo bater 
eleitos da institucionalização prolongada. Agora, são aban- o ponto. É grande o entra-e-sai de todos. Os pacientes 
donados sociais e muitos perderam a maioria de seus estão envolvidos em higiene pessoal, limpeza, em ativida- 
direitos de cidadania. O Estado vem assumindo esta des laborativas, oficinas, grupos, assembléias, consul- 
divida social e, para nós, os trabalhadores de saúde tas, medicação. No pátio há poucos pacientes e são os 
mental, não se trata apenas da recuperação dos prédios mesmos de sempre. É possível até prever onde vamos 
que estavam bastante deteriorados. Abandonados sociais encontrá-los — eles tem uma espécie de território demar- 
num lugar abandonado, reverter essa trajetória históri- cado: uns sempre estão nas portas dos prédios, outros 
ca tem sido um desafio para todos nós. E por isto que, gostam de visitar as salas do diretor, os que ficam pe- 
junto com a reforma dos prédios, a Política de Saúde dindo cigarros no pátio, aqueles que sentam 
Mental do RGS propõe a desinstitucionalização, uma 
mudança nos pressupostos do modelo assistencial: não 
acreditamos que possamos curar a doença mental sem a 
necessária produção dç vida na soçip^ e nas iflSiMU- 
$õès psiquiátricas. Desinstifúcíónalizar é resgatar a cida
dania do doente mental para que ele, de instituído a

co e a rotina do funcionário público. Essa postura bu
rocrática onde nos ocupamos de imediato apenas com o 
imediato, onde não se pensa e se obedece, é uma das 
estratégias narcísicas de sobrevivência no São Pedro. O 
que queremos dizer com isto? Queremos dizer que 
quando temos uma situação social em que se observa 
uma falência de ideais e uma descrença nos projetos os 
sujeitos podem desenvolver respostas, como a obediên
cia servil. Nessa obediência às rotinas, o louco e o fun
cionário público evitam pensar porque pensar é procu
rar o impossível em nossas instituições. Não pensar, obe
decer.

um

A Rotina dos Loucos O comportamento rotineiro, desta forma, expres
sa o temor de exprimir o desejo. Ao não pensar, libera- 
se o fardo do desejo. Como produzir vida nas institui
ções psiquiátricas quando o que se encontra é essa des- 
libidinização que a todos toma apáticos, desinteressa
dos e pobres? Como substituir esse medo paralisante 
do novo pelo reconhecimento do desejo e das potencia
lidades da aventura?

Desterritorializar assusta. O que pode acontecer 
se evitarmos que tudo se repita igual no outro dia? A 
gente se assusta do diferente. A gente se assusta da 
loucura. A gente se assusta do desejo. Preferimos não 
desejar a desejar. Preferimos abrir mão do

ií

prazer im
plicado na realização dos ideais do ego do que sonhar 
o impossível. Desejar é reconhecer a falta e isto é dolo
roso. A servidão burocrática na rotinização do traba
lho permite que o desejo seja evitado e controlado. É 
proibido desejar no São Pedro.

De manhã, o São Pedro é um lugar de tratar a 
loucura. Tão preocupados estamos na remissão dos 
sintomas que pouca atenção prestamos aos delírios, 
desejos, à, subjetividade. e história de cada um. De ma

nos mes
mos bancos ou fios de calçadas. São territórios onde 
transitam com maior segurança de reconhecimento geo
gráfico e afetivfl: çqobecem o caminho e as pessoas. 
Peaem as ffiêsmas coisas, fazem as mesmas perguntas,
ouvem as mesmas respostas. Os pacientes também batem 
ponto. De manhã no,São Pedro temos amotina do lou- aos
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nhã tratamos os loucos porque foi para isso que a so
ciedade nos contratou. Mas é muito difícil tratar a lou
cura: quanto mais tratamos os loucos mais loucos apa
recem nas famílias, nas ruas, no trabalho, nos ambula
tórios, nos hospitais.

brava do que a auxiliar acabava de me dizer: “não 
adianta estas histórias de conversar”, “ele é agressivo, 
bate mesmo”.

O Hospital São Pedro, à noite, é o lugar dos me
dos explicitados, de fantasmas invadindo a escuridão, 
de esquecidos desejos anunciando-se nos sonhos e delí
rios. O recalcado retorna e sua força assusta.

Fui conversar com o “Guarda Belo” e ele me fa
lou de sua fuga do Hospital há dois dias porque queria 
voltar para casa e que a família achou “palhaçada” as 
fotos e aquela reportagem sobre os manicômios, numa 
revista. Falou de seus sentimentos de rejeição de sua 
raiva. Falamos sobre a loucura, o manicômio.

“Guarda Belo” não estava mais vestido de vigilan
te. Vestia a camiseta, recém distribuída no Hospital, em 
que pássaros voam saindo da mão e está escrito: 
“Qualquer amor é saúde. Um descanso para a loucu
ra”. “Falamos de amor, de sexo com amor e não para 
expressão de nossos ódios”. “ Guarda Belo” dormiu 
aquela noite com uma medicação extra sem ir para a 
saia de observação (de contenção). Lembrei de como é 
difícil sustentar na prática, o refrão da Reforma Psi
quiátrica Italiana: “A liberdade é terapêutica”.

Conversando com a equipe conheci melhor suas 
condições de trabalho, falei da proposta de reorganiza
ção, iniciamos uma possibilidade dè expressar nossos 
desejos, repensar as nossas práticas, não sem susto, 
não sem dor. Uma funcionária me falou da missa do 
30° dia de morte de uma colega da Unidade por móti- 
vo de pneumonia (“é muito frio aqui, é muito duro es
te trabalho e ela nã falava quase nada pra gente”).

A solidão da funcionária e a solidão do “Guarda 
Belo” só poderão ser resgatadas quando se combater 
os “vampiros burocráticos” que, de bocas caladas e olhos 
fechados, acabam gerando uma asombrosa anestesia 
que nos faz sentir ainda mais vulneráveis à força das 
contradições e o peso da violência institucional.

No Hospital São Pedro, à noite, se expressam, às 
claras, os desejos pervertidos. Essa montagem perversa 
das relações sociais aparece na legitimação da violência 
institucional para com os funcionários, em suas pobres 
e loucas condições de trabalho; dos funcionários para 
com o “Guarda Belo”; deste para seu companheiro de 
quarto. Existe, entretanto, um laço social perverso que 
permanece fora desse olho institucional onde famíiia, 
Estado e sociedade não aparecem como atores diretos 
desta montagem mas estão todos acumpliciados na 
trama/drama vividos no interior da instituição psiquiátrica.

História de Vida

Foi no Final da tarde de hoje quando vinha des
cendo as escadarias do prédio centenário da Direção (a 
metáfora é real) que encontrei o seu Alvício, um dos 
moradores desta “cidade.” Ele estava sentado num 
banco da pracinha em frente e me acompanhava, ao des
cer. Rimos, um para o outro, e fingimos nos conhecer. 
A gente se cumprimentou. Fui ao seu encontro, estava 
sem pressa naquele final de 6a feira, início de fim-de- 
semana. A cabeça estava pesando e o coração apertado 
com os últimos fatos vividos no Hospital ao propor
mos uma reorganização de serviços numa área, con
frontarmos paradigmas com as equipes de trabalho e 
sermos confrontados por nossas contradições. Pensava 
em como era difícil desconstruir o manicômio quando 
encontrei o seu Alvício, sentado no banco, com um 
feixe de ervas em uma das mãos.

À pretexto perguntei que tipo de ervas era e pe- 
guei para cheirar, tentando reconhecer. O cheiro me inva
diu de forma muito familiar e foi lá no fundo de mi
nhas lembranças de Candelária mas confessei não lem
brar o nome e perguntei a seu Alvício, com quem ini
ciei o seguinte diálogo:

— Que ervas, são?
' — Não sei, não sou do interior. Eu estou há mui

to tempo aqui.
— Quanto tempo?
— Uns vinte e três anos, por aí. E a sra. ou srta. 

não sei, é dessa nova turma da direção?
— Sim, sou Carmem de Oliveira, da Direção de 

Ensino e Pesquisa. E o senhor?
— Alvício, da Ana Neri. Eu não conheço vocês 

todos. São novos aqui, Não? Conheci todos os direto
res antigos, eles vêm aqui, passam uma temporadinha e 
vão embora. Vem cheios de idéias, diz que vão fazer e 
acontecer mas não sabem que não é esse o hospital que 
a gente quer.

— E como é esse hospital que vocês querem?
— Ah, isto a sra. m.m. vai ter que descobrir, co

nhecendo por aí, conversando. Dentro da sala, de um 
canto pro outro, não adianta.

Nisto se aproxima uma outra moradora e pergun
ta pro seu Alvício o nome da erva e ele responde que é 
marcela. Rindo muito com o meu comentário de que ele 
sabia e não me disse, Alvício me responde:

— Tú também sabia e não lembrou. É assim, a 
gente tem que descobrir sozinho, a resposta tá dentro 
de cada um. É só olhar por aí...

Tenho agora certeza de que foi esta conversa que 
me trouxe de volta ao São Pedro, às dezenove horas. 
Eu queria conhecer como era a noite naquela área em 
que estávamos nos propondo a reorganizar. Cheguei à 
unidade e veio à porta um interno que conheci durante 
a programação da “Semana Por uma Sociedade sem 
Manicômio”, dias atrás.

Eu tinha ido com repórteres àquela Unidade e o co
nheci. Estava vestido com estas roupas impessoais que o 
Hospital fornece. E fez de sua raiva com esta apropria
ção de sua singularidade uma ironia, ao se apresentar 
como o “Guarda Belo”, vestido que estava de vigilante, 
num desses uniformes marrom doados por alguém ao 
São Pedro.

Modelo Assistencial
Parece até que existe uma fábrica de fazer pesso

as empobrecidas de afetos, frágeis, infelizes e despre
parados para o desafio de viver, tolerar incertezas e 
crises, liberar o desejo. Vivemos numa sociedade que pro
duz o empobrecimento que faz adoecer e os que adoe
cem classificamos de doentes mentais e construímos 
instituições psiquiátricas para “solucionar” o problema. 
O manicômio, nesta visão, é um lugar de concretização 
do discurso hegemônico de uma sociedade que não to
lera seus diferentes e infelizes, embora os produza. 
Combater os sintomas não é o mesmo que combater a 
loucura. Quando se combate a loucura, a doença mental 
deixa de ser uma anomalia individual para ser entendi
da como mediada pelas relações sociais, mesmo quan
do se trata das ditas doenças orgânicas pois o discurso 
da organicidade na etiologia dos distúrbios psiquiátri
cos não pode esquecer da interação em seu ecosistema. 
Ao esquecermos o processo saúde-doença, perpetua
mos o círculo ortopédico da doença mental: depositar 
loucos, abrir novos manicômios, aumentar números de 
leitos, todas alternativas históricas referendadas pela 
sociedade que estimula a exclusão social do louco.

Esse modelo assistencial já mostrou sinais indis- 
farçáveis de fracasso. O próprio Hospital São Pedro 
chegou a abrigar 5 mil doentes mentais sem que isto 
representasse uma eficaz e eficiente atenção neste Setor 
no Estado. Não acreditamos que a expansão apologéti- 
ca dos serviços de saúde irá solucionar o drama da do
ença mental da população e a comprovação disto é que, 
hoje, nem o avanço científico e o incremento da força 
de trabalho tem sido suficientes para responder às de
mandas de necessidades.

Enquanto a fábrica não pára de produzir doentes 
o Hospital continua seu dia-a-dia. E, à tarde, ele muda 
de cara. Já não circulam mais tantos carros. De técni
cos mesmo só temos, à tarde os enfermeiros, uma meia 
dúzia de profissionais envolvidos com a assistência, 
uma dúzia de outros profissionais em cargos diretivos. 
E os loucos começam a invadir nossa praia. Sem o en
quadro das rotinas matinais eles saem das Unidades. 
São sujos, feios e tortos. Expõe a sua loucura em delí
rios não censurados nos passeios que fazem na cidade. 
À tarde, o São Pedro abriga a loucura e seus loucos. É 
a hora de manifestar suas dores, processar a ausência, 
reconhecer a falta, ocupar o vazio, buscar companhia. 
É a hora em que alguns funcionários do Hospital pro
gramam as reuniões de avaliação e planejamento, super
visões e intercâmbios. É a hora de “segurar a peteca” 
do Hospital, em que se chora/ri da manhã, em que nos 
nutrimos para a noite e para o novo dia.

O pátio do São Pedro, à tarde, tem cara de par
que. Há conversas, namoros, brigas, ginástica, cami
nhadas e jogos. Tem vida de cidade e não de Hospital.

A desmontagem do manicômio

Desconstruir o manicômio é exatamente desmon
tar todo esse aparato que se estrutura em tomo da ló
gica manicomial excludente, perversa e cronificadora. 
A política de Saúde Mental do RGS não preconiza a 
extinção pura e simples do manicômio mas a desmon
tagem dele, cujo percurso é mais complexo e indireto.

A Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente do Esta
do, através da Coordenação 'Política do PAISMental, 
vem efetivando um trabalho prático de trasformação 
social. O HPSP se engaja nesta proposta de pensar 
uma “Sociedade Sem Manicômios” e isto tem signifi
cado, neste caso, a ampliação de um Movimento de Saú
de Mental, numa luta em vários âmbitos:

— a de produção de vida no espaço social (a co
meçar por nós mesmos),

como garantia para a preservação/recuperação da 
saúde mental da população;

— a de criação de novos aparatos científicos, 
administrativos e legislativos que respondam à lógica 
de reinserção social do doente mental;

— a de desmontagem das instituições psiquiátri
cas para que sejam espaços geradores de saúde e cultura;

— a de criação de alternativas comunitárias e de 
serviços de saúde efetivamente substitutos do manicômio.

Propomos, acima de tudo, a construção partici
pativa dessa Política junto com todos estes atores sociais 
até então excluídos do processo. Em lugar da opacida
de institucional propomos o desvelamento das suas 
nossas contradições, onde a instituição aparece não só 
como campo de análise mas de intervenção transfor
madora. Propomos “Uma sociedade sem Manicômio”. 
E vocês, talvez, perguntarão: como é esta sociedade?

E eu respondo:
— “Ah, isto a sra. m.m. vai ter que descobrir, 

conhecendo por aí, conversando. Dentro da sala, de um 
canto pro outro, não adianta. (...) TU também sabia e 
não lembrou. É assim a gente tem que descobrir sozi
nho. A resposta tá dentro de cada um. É só olhar por
aí’*- C)

“Guarda Belo” estava assustado, diferente de co
mo tinha visto naquele dia da reportagem e também 
quando foi, junto com o Zé Pedro Boéssio, reger o 
Coral da UNISINOS no pátio do São Pedro, naquele 
ensolarado sábado em que pintamos os muros do Hospi
tal. “Guarda Belo” agora, na noite do dia Io, estava 
de olhos arregalados, me pedindo para não ser amar
rado, desculpando-se pelo que tinha feito. Quando o 
auxiliar de enfermagem veio abrir a porta me contou 
que ele foi descoberto fazendo sexo com outro paciente. 
Cheguei na hora em que a instituição psiquiátrica enfren
tava um de seus dilemas: é um lugar de pensar a subje
tividade ou de normatizar?

A equipe de enfermagem trazia uma avalanche de 
idéias e sentimentos.

A Proibição do Texto
4A confusão/medo/repúdio levava as pessoas a bus

carem na rotina o encaminhamento a ser dado e a roti
na recomendava a contenção (o paciente seria medica
do e amarrado). Argumentei que a medicação já era uma 
espécie de amarra também e que, portanto, dispensaria 
de ser amarrado na cama. Ouvi a argumentação de que 
de tinha fdto sem-vergonhice, de que acordaria à noite 
e voltaria a incomodar, podia até bater. Senti o medo 
na fala dos funcionários, senti o medo na fala do 
“Guarda Bdo”,.eu também tive medo de entrar no 
quarto do. “Guarda Bdo” e ele estava senti nú. Lem-

(*) Apresentado na 6‘ Jornada de Psicologia, Socie
dade de Psicologia do Rh Grapfr dÇ.SvlJvnhotfO,
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“Quando eu vim para a Colônia Juliano Moreira os integrantes 

da junta médica disseram: “O senhor é Deus”. Mas na minha fi
cha consta que sou esquizofrênico-paranóide. É erro médico, por
que pela história do Sagrado Criador, médico psiquiatra não existe. 
Médico sim. O médico quando é bom, quando percebe, não dá 

remédio. Eles esculhambaram minha vista e eu me sinto mal”.


