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RESUMO 

 

 

O presente estudo se propõe a refletir sobre as articulações entre arte e loucura na 

contemporaneidade utilizando o método cartográfico. Para tanto, o trabalho foi estruturado 

em quatro capítulos. No primeiro, Áridos Territórios, procuramos problematizar as 

subjetividades contemporâneas sob a ótica do conceito de biopoder trazido por Michel 

Foucault, e posteriormente repensado por outros autores. No segundo, Viagens Trêmulas, 

discutimos os conceitos de loucura e desrazão com base na obra de Peter Pál Pelbart, o 

que nos leva a uma nova compreensão do que seria a loucura e permite pensar alguns 

diálogos entre arte e loucura. No terceiro, Deambulações pela História, fazemos um histórico 

desta relação no Brasil, tomando como referência o estudo de Elisabeth Araújo Lima, que 

explicita as mudanças que permitiram as relações contemporâneas entre os dois temas, e 

incluíram o campo da clínica. Por fim, no último capítulo, A Catástrofe e o Sublime, serão 

apresentadas aproximações entre os terrenos da arte, da loucura e da clínica, pensadas sob 

o ângulo dos autores já referidos e incluindo considerações de Suely Rolnik. Percebemos 

que a arte é um dispositivo potente na construção de novos espaços de existência para os 

indivíduos considerados loucos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O poeta é um fingidor. 
Finge tão completamente 

Que chega a fingir que é dor 
A dor que deveras sente.  

E os que lêem o que escreve, 
Na dor lida sentem bem, 

Não as duas que ele teve, 
Mas só a que eles não têm.  
E assim nas calhas de roda 

Gira, a entreter a razão, 
Esse comboio de corda 
Que se chama coração.  

 
Fernando Pessoa  

 

As ressonâncias entre arte e loucura vêm sendo um tema recorrente não 

apenas no campo da psicologia, como no da arte e da cultura em geral. 

Encontramos a discussão na mídia, em palestras, em filmes, em centros 

terapêuticos, etc., porém as posições são divergentes, alguns falam que a arte seria 

uma conseqüência da loucura, outros que a arte nos leva a enlouquecer, como no 

caso de Van Gogh, ainda outros se referem ao fato de todos termos algo de louco e 

de artista.  

De início esta não foi minha primeira indagação. Comecei meu trajeto lendo 

Michel Foucault e pensando sobre questões que atravessam a vida contemporânea. 

Ao longo do primeiro volume da História da sexualidade, pude entrar em contato 

com a questão do poder e da gestão da vida, e ao mesmo tempo, questionar-me 

sobre quais seriam as resistências a este controle. 

Paralelamente, tinha um grande desejo em estudar os limites da psicanálise 

tradicional e da psicologia propriamente dita neste contexto contemporâneo em que 

as subjetividades são outras e muitas das práticas estão cristalizadas. Ao longo 

desta busca, me deparei com as problematizações a respeito da representação e 

com situações da ordem do irrepresentável, em que o sofrimento não se expressa 

em palavras, mas em atos. Como poderíamos trabalhar com fenômenos que se 

apresentam no corpo, por exemplo, a psicossomática, numa sociedade em que os 

tratamentos são baseados na dimensão do verbal? Como trabalhar com o que 



 

  

extrapola a palavra? 

Apesar de alguns autores considerarem o sintoma psicossomático uma forma 

de resistência, percorrer seu caminho me parecia um pouco sombrio e inóspito. 

Queria pesquisar algum tipo de resistência que fosse de outra ordem. Por outro lado, 

notava que para diversas pessoas, e inclusive para mim mesma, a inspiração e a 

poesia surgiam na dor, (assim como os sintomas na visão de alguns autores), o que 

me levou a questionar qual seria a relação entre produção criativa e sofrimento.     

Nos escritos de Peter Pál Pelbart, encontrei uma linha por onde pudesse 

articular tais dimensões de uma maneira nova. Partindo de seus conceitos me 

aproximei do sofrimento presente na loucura, o que me permitiu inclusive costurar 

questões da contemporaneidade, do irrepresentável, da arte e da psicologia 

simultaneamente. Pelbart propõe a compreensão de loucura, como clausura do 

Fora, conceito que utilizaremos no presente estudo.   

Num contexto em que as subjetividades contemporâneas vêm sendo 

serializadas, e a vida e os desejos controlados, a loucura, apesar de incomodar e ir 

contra as normas vigentes, é vivida como um sofrimento e também vem sendo 

serializada. Isto me incitou a perguntar se as articulações entre arte e loucura 

poderiam ser uma forma de resistência, e de criação de uma biopotência. Seria este 

um dos possíveis diálogos entre os dois campos? Em que medida loucura e arte se 

atravessam? 

Os textos de Pelbart me apresentaram outros autores, em especial o 

doutorado da terapeuta ocupacional Elisabeth Araújo Lima, cujo trabalho foi umas 

das principais alavancas na construção dos diálogos contemporâneos entre arte e 

loucura e que introduziu de forma consistente a questão da clínica nesta discussão. 

Ela faz um histórico de como arte, loucura e clínica passaram a conversar entre si no 

Brasil e faz uma arqueologia, ao contextualizar os discursos que envolvem estes 

temas, para então propor como podem ser vistos na atualidade. Seus estudos 

contribuíram para a formação de uma nova concepção de estética, de criação e de 

arte.   

Por fim, sob os ecos da clínica, busquei nos textos de Suely Rolnik uma 

articulação entre estética e clínica, uma vez que a autora discorre sobre a potência 

da arte como prática terapêutica. Um dos principais pontos de partida de Rolnik é o 

trabalho da artista plástica Lygia Clark, que em sua concepção levou ao limite a 

definição de arte ao aproximá-la da clínica. Sendo assim, meu objetivo é refletir 



 

  

sobre quais seriam alguns dos possíveis diálogos entre os campos da arte e da 

loucura na contemporaneidade.  

No primeiro capítulo, faremos uma discussão sobre as subjetividades 

contemporâneas e introduziremos o conceito de biopoder ao sistematizar o livro 

História da sexualidade I: A vontade de saber, de Foucault. Neste livro, o autor 

contraria a hipótese de que a sexualidade seria reprimida pelo poder ao defender 

que na verdade ela vem sendo incitada e que seria essa a maneira pelo qual o 

controle foi engendrado no corpo do homem e nasceu o biopoder – gestão da vida. 

Também apresentaremos algumas análises de Pelbart sobre o biopoder 

contemporâneo, além de discutir a produção de subjetividades pelo capitalismo 

partindo dos trabalhos de Félix Guattari e Rolnik e resistências a este processo que 

surgiriam sob esta conjuntura.  

Abordaremos no segundo capítulo as proposições de Pelbart sobre loucura e 

desrazão feitas em seu livro Da Clausura do Fora ao Fora da Clausura, no qual 

discute a aproximação e diferenciação entre estes dois conceitos. Ademais, o autor 

nos abre portas para o entendimento do que seria perder-se na exterioridade da 

loucura, o que gera sofrimento e estagnação, em contraposição ao processo de 

desarrazoar, que é potente e criativo.  Ao final do capítulo, após a introdução do 

“conceito” de Fora, já teremos uma pista a respeito de uma das possíveis relações 

entre arte e loucura no contemporâneo, ambas como clausura da desrazão. No 

entanto, será apenas esta a articulação? 

O breve histórico sobre as vizinhanças entre arte e loucura é apresentado no 

terceiro capítulo do estudo, em que percorremos o caminho de Lima e mostramos 

como estes dois territórios eram próximos na Idade Média, porém foram se 

afastando até não conversarem mais. Depois, ela demonstra como aos poucos, por 

conta de mudanças tanto na arte, como dentro das instituições psiquiátricas, eles 

voltaram a se acercar, convergindo para pontos em comum. Veremos que os 

principais elementos deste diálogo entre arte e loucura começaram na modernidade 

e quando terminarmos o capítulo já teremos como apresentar as relações 

contemporâneas.  

No último capítulo, retomaremos todo o trajeto deste estudo, articulando o que 

foi dito anteriormente e ressaltando através de Rolnik, Pelbart e Lima como o 

processo de criação se aproxima da arte, da loucura e da função terapêutica na 

atualidade. Ainda que arte e clínica sejam dois territórios distintos, se encontram na 



 

  

produção do novo, do que não é apenas a representação da realidade, e sim a 

construção de um lugar singular de existência para sujeitos que perderam os seus 

contornos subjetivos. 



 

  

 

 

 

 



 

  

2. MÉTODO 

 
 
  
  O presente estudo tem como método de trabalho a cartografia, prática 

desenvolvida por Gilles Deleuze e Félix Guattari e utilizada com freqüência nos 

estudos da subjetividade. A palavra cartografia foi emprestada da Geografia, mas 

adquire novo sentido para os autores. Para Rolnik (1989), ao contrário da 

estagnação do mapa, a cartografia é um traçado que acompanha e é produzido 

pelos diferentes movimentos que formam e desmancham as paisagens dos fluxos 

existenciais. Cartografar se refere a um estudo das relações de forças que compõe 

os territórios existenciais, territórios processuais que estão sempre em mutação. 

 Logo, a cartografia como prática não tem procedimentos e etapas 

determinadas, o cartógrafo deve inventá-los em função do que o contexto pedir e por 

isso ele não seguiria nenhum protocolo, é um método em processo de criação, só 

existe na medida em que está sendo criado no presente. O cartógrafo deve dar 

expressão para os afetos que se apresentam, espera-se que ele esteja mergulhado 

nas intensidades de seu tempo e que fique atento às linguagens que aparecem em 

seu caminho e possam ser usadas para compor as cartografias necessárias. (Rolnik, 

1989) 

 Farina (2008) nos lembra que o território de investigação da cartografia tem 4 

dimensões fundamentais: coletiva, política, ética e estética. A dimensão coletiva está 

vinculada ao fato das experimentações existenciais serem sempre da ordem da 

relação. A segunda dimensão se explica pelo fato do território ser constituído por 

forças que interagem umas com as outras. A terceira significa que é um território 

construído pela escuta das diferenças presentes e afirmação de um devir que nasce 

a partir destas diferenças. Por fim, a dimensão estética se relaciona com o caráter 

processual do campo, ele esta sempre em criação.  

 

A cartografia pretende aceder não só às formas constituídas da 
subjetividade, mas ao campo de forças que as constitui – ao 
diagrama, segundo Foucault, ao território intensivo, segundo Deleuze 
(...). Ou seja, pretende aceder à dimensão das forças que constituem 
e desfazem as formas subjetivas permanentemente em formação. 
Daí que o desafio do cartógrafo será sempre o de alcançar o plano 
das forças: entrar pela forma para ir em direção às forças que a 
constituem. Algo parecido com o processo de criação na arte 



 

  

(FARINA, 2008, p.10).  

 

É a partir desta prática que buscaremos situar algumas composições entre a 

arte e a loucura na contemporaneidade, lembrando que estes diálogos são efêmeros 

e a relação das forças se rearranja a todo instante. O autor que disparou o processo 

foi Peter Pál Pelbart ao discutir loucura e desrazão e ao se referir à criação artística 

como uma forma de desarrazoar sem enlouquecer. A partir de então fomos tomados 

por um fluxo processual que nos levou a diferentes autores e composições. É 

interessante notar que o método cartográfico tem a ver com o próprio conteúdo 

daquilo que foi sendo discutido neste estudo.  

 Além disso, estarão presentes ao longo do estudo, imagens relacionadas ao 

tema arte e loucura, trabalhos feitos por sujeitos diversos, fotografias que remetem 

aos temas, correntes artísticas que se aproximam da loucura, como o surrealismo e 

a arte bruta. Estas imagens não serão explicadas, nem aparecerão diretamente 

associadas aos temas em discussão, servem simultaneamente como uma ruptura 

no texto acadêmico (o que é coerente com o conteúdo do trabalho) e também como 

uma maneira de trazer alguma figuração para uma reflexão abstrata. 



 

  



 

  

3. ÁRIDOS TERRITÓRIOS 

 

 

 “Pare de fumar, proteja seu capital saúde!”  
 

(CUSSET, 2008, p.32) 
 

“Teste sua personalidade sexual (...) Se o seu subtotal é inferior a 10: 
Parabéns. Este livro é um ótimo lugar para começar  

a descobrir ou redescobrir o seu prazer sexual”. 
 

(CHIA; ABRAMS, 2009, p.25) 
 

“Ovo faz bem ou mal? Veja mitos e verdades sobre comida e coração”  
 

(UOL Ciência e Saúde, 2009) 

 

A preocupação com o corpo e com a saúde ganhou lugar fundamental na 

sociedade contemporânea. Hoje em dia, não apenas os engenheiros da ecologia e 

da alimentação nos ensinam como viver, mas todas as áreas de conhecimento têm 

algo a dizer, de economistas à políticos, da família aos médicos, dos terapeutas de 

programas de televisão aos treinadores esportivos, dos sexólogos aos diretores de 

recursos humanos (Cusset, 2008). 

 O corpo é assunto de todos, domínio de todos e deve ser protegido e 

otimizado. Ao mesmo tempo em que a saúde é responsabilidade individual, ou seja, 

somos culpabilizados quando adoecemos, este corpo que seria próprio de cada um, 

já foi expropriado e se tornou um capital. 

  Falamos de um contexto em que uma nova relação entre poder e vida foi 

criada. Nas palavras do filósofo Peter Pal Pelbart (2007) “o poder tomou de assalto 

a vida. Isto é, ele penetrou todas as esferas da existência e as mobilizou 

inteiramente, pondo-as para trabalhar” (p.1).  

  É a chamada era do biopoder: o que é gerido é a própria vida. O termo 

biopoder foi criado por Michael Foucault no primeiro volume da História da 

sexualidade I: A vontade de saber. Neste livro, Foucault busca evidenciar o que 

sustenta o discurso da hipótese repressiva sobre a sexualidade, de que ela seria 

negada, ocultada, interditada. Não procura mostrar a falsidade desta perspectiva, 

mas contextualizá-la e problematizar se esta é a forma como o poder se exerce em 

nossa sociedade.  



 

  

 

3.1 O dispositivo de sexualidade 

 

É a partir de seu estudo que se torna possível a compreensão de como se 

deu este processo de aproximação íntima entre poder e vida, através do que ele 

chama de dispositivo de sexualidade. Ainda que a questão da sexualidade não seja 

o foco deste trabalho, é a partir dela que poderemos compreender como o poder 

penetrou e arraigou-se pouco a pouco nos orifícios mais escondidos do corpo e da 

subjetividade. Ao final, será possível enxergar um dos momentos em que as 

subjetividades contemporâneas se encontram, qual é a forma e potência do poder 

atual e se ainda haveria formas de resistência.  

A origem da Idade da Repressão teria se dado no século XVII, coincidindo 

com o desenvolvimento do capitalismo e pertencendo a uma ordem burguesa. A 

teoria repressiva se baseia no fato do sexo ser rigorosamente reprimido por ser 

incompatível com o trabalho, com a manutenção da força de trabalho em seu limite 

máximo, sendo permitido apenas na medida em que é responsável pela procriação 

da espécie. Dentro desta concepção de que a relação entre sexo e poder é a 

repressão, o próprio falar sobre ele já seria uma forma de transgressão contra a 

estrutura vigente. O sexo haveria se tornado uma questão política.  

Foucault (2007) argumenta o contrário, “O que é próprio das sociedades 

modernas não é o terem condenado, o sexo, a permanecer na obscuridade, mas 

sim o terem-se devotado a falar sempre, valorizando-o como o segredo” (p. 41). 

 Apesar de ao longo do século XVII o falar sobre o sexo tenha sido banido de 

vários locais e que tenha sido regulamentado onde e como se poderia falar dele, na 

ordem do discurso houve uma “explosão discursiva”. Havia nas instituições uma 

incitação a se falar dele e cada vez mais.  

 Com a evolução da pastoral cristã a confissão também foi estimulada e 

passou a dar uma importância maior a penitência relacionada aos “pecados da 

carne”, não somente aos atos que haviam sido realizados, mas a qualquer 

pensamento, qualquer intenção, desejo ou imaginação, regados de volúpia. Todos 

estes pormenores, agora, eram de interesse e propriedade do poder.  

 Ao uso moral dos discursos sobre o sexo, no século XVIII outra técnica foi 

articulada e deu sustentação para que tais mecanismos progredissem, o uso 

racional (análise, contabilidade, classificação e especificação) dos discursos sobre o 



 

  



 

  

sexo. Declarou-se que era necessário superar a vergonha e encontrar uma maneira 

para falar deste assunto repugnante, mas que independente de ser tolerado ou 

condenado precisava ser gerido e regulado pelo bem de todos. 

  Para exemplificar este processo o autor aponta algumas mudanças, entre 

elas o surgimento da “população” como uma questão econômica e política ainda no 

século XVIII. Para que uma sociedade fosse bem sucedida era necessário controlar 

a sexualidade de sua população, analisar a taxa de natalidade, a idade dos 

casamentos, a freqüência das relações sexuais. Assim, “a conduta sexual da 

população é tomada, ao mesmo tempo, como objeto de análise e alvo de 

intervenção” (FOUCAULT, 2007, p.32). 

  Outro exemplo, perversões sem importância, “pequenos atentados” passaram 

a ser domínio da medicina, da psiquiatria e da justiça penal, precisando ser 

observados, diagnosticados, protegidos, etc, e “em torno do sexo, eles irradiaram os 

discursos, intensificando a consciência de um perigo incessante que constitui, por 

sua vez, incitação em se falar dele” (FOUCAULT, 2007, p.37).   

 O que acorreu não foi a criação de um discurso, mas muitos discursos sobre 

o sexo. Diversas áreas passaram a acumular saberes sobre ele, entre elas a 

psicologia, a biologia, a moral e a demografia. Além disso, ele foi valorado como 

segredo, justamente para que fosse imprescindível que se falasse nele, e muito, 

para ser possível então descobrir a verdade que se escondia por trás. Trata-se, 

portanto do oposto daquilo que afirmava a teoria repressiva de que o sexo havia 

sido censurado.  

 Se até final do século XVIII era o sexo dos cônjuges que estava sob maior 

controle e vigilância, ao longo do século XIX alterações significativas aconteceram. 

O sexo do casal continuou sendo controlado, porém de forma mais sutil e com mais 

privacidade, enquanto as sexualidades outras, que antes eram abordadas de 

qualquer jeito, ganharam luz. As sexualidades periféricas (dos loucos, crianças, 

sodomitas, etc) passaram a ser consideradas como algo que ia contra a ordem da 

natureza. Neste momento é feita uma diferenciação importante entre as 

modalidades de transgressão, de um lado o que fere as leis do matrimônio, do 

outro, o que fere as leis da própria sexualidade.  

 Quatro operações marcam as mudanças do novo poder. Tanto o poder, como 

o objeto que visa controlar, são difundidos. A difusão do objeto significa constituí-lo 

em segredo, procurar suas fontes, origens, efeitos, significações, condições em que



 

  



 

  

se manifesta, em que é induzido. Diversos dispositivos de vigilância e discursivos 

são instalados em cada possível ponto de existência do objeto sobre o qual o poder 

é exercido. O alvo do poder é constituído em segredo e prolonga-se até o infinito e 

invisível, impalpável (o próprio desejo, o próprio inconsciente) e, assim, se multiplica 

em linhas de penetração infinitas.  

 A segunda operação consistiu na “incorporação das perversões” e na 

“especificação dos indivíduos”, trata-se da produção de diversas “espécies” a partir 

das mais diversas perversões. A homossexualidade, por exemplo, se torna uma 

“maneira de ser” inscrita no indivíduo, em seu corpo, em sua história e não uma 

modalidade de relação sexual. Ao ser inscrita no corpo, a perversidade pode ser 

alvo da medicina, e, sendo seu alvo, „coisa médica‟, é que pode ser „descoberta‟ no 

corpo e no comportamento. A medicinalização da sexualidade desviante é ao 

mesmo tempo efeito e instrumento do engajamento das perversidades no corpo, da 

sua transformação em „traço‟ do indivíduo, origem de seus comportamentos.  

Chamemos de espirais de poder e prazer o terceiro mecanismo. Esta técnica 

de poder implica em aproximações, observações cuidadosas, exames, um 

intercâmbio pela confissão da sexualidade, sua descrição etc. Ao mesmo tempo em 

que isso permite uma maior eficácia do controle exercido pelo poder, também ocorre 

uma sensualização do poder.  

 
O que produz duplo efeito: o poder ganha impulso pelo seu próprio 
exercício; o controle vigilante é recompensado por uma emoção que 
o reforça; a intensidade da confissão relança a curiosidade do 
questionário; o prazer descoberto reflui sem direção ao poder que o 
cerca. (...) O exame médico, a investigação psiquiátrica, o relatório 
pedagógico e os controles familiares podem, muito bem, ter como 
objetivo global e aparente dizer não a todas as sexualidades errantes 
ou improdutivas mas, na realidade, funcionam como mecanismos de 
dupla incitação: prazer e poder. (...) Prazer em exercer um poder que 
questiona, fiscaliza, espreita, espia, investiga, apalpa, revela; e, por 
outro lado, prazer que se abrasa por ter que escapar a esse poder, 
fugir-lhe, enganá-lo ou travesti-lo. (FOUCAULT, 2007, p. 52).  

 
 

Neste sentido, afirmamos que poder e prazer não são excludentes, pelo 

contrário, se procuram e misturam-se, incitando-se mutuamente.  

Por fim, a última operação a ser descrita consiste nos dispositivos de 

saturação sexual: “Rede de prazeres-poderes articulados seguindo múltiplos pontos 

e com relações transformáveis” (FOUCAULT, 2007, p.53). O contato se reveste sob 



 

  

a forma de instrumento de vigilância, mas assume o papel de estimular e induzir a 

sexualidade.  

Um dispositivo sexual é um arranjo próprio do jogo de poderes e prazeres, um 

arranjo das relações de poder e proximidade. Inclui não só a sexualidade permitida 

(no caso da família, a relação conjugal), mas todas as relações em que ela se torna 

relevante, indicando regiões de alta saturação sexual. Concluí-se que mediante 

múltiplos dispositivos o poder fez com que as perversões crescessem, as embutiu 

nos sujeitos, as consolidou em seus corpos.  

Durante o século XIX, Foucault (2007) descreve que o sexo foi abordado e 

estudado por duas modalidades diferentes: a biologia da reprodução e a medicina 

do sexo. O fundamental é que se montou um aparelho de produção da verdade, 

mesmo que depois essa tenha sido encoberta, a partir de então o sexo era “objeto 

de verdade”.  

Justamente para que fosse possível desvendar esta verdade, a sociedade 

ocidental criou uma scientia sexualis baseada em métodos que lhe permitissem 

perscrutar a sexualidade, e que têm como núcleo a confissão.  

 
Desde então nos tornamos uma sociedade singularmente 
confessada. A confissão difundiu amplamente seus efeitos: (...) 
confessam-se os crimes, os pecados, os pensamentos e desejos, 
confessam-se passados e sonhos, confessa-se a infância, 
confessam-se as próprias doenças e misérias (...) (FOUCAULT, 
2007, p. 67)    

 

 Se a técnica da confissão é datada da Idade Média e desde então sempre 

exerceu função elementar dentro dos poderes civis e religiosos, é no século XIX que 

se desenvolveu como um ritual produtor de verdade no Ocidente. A partir desta 

época assumiu uma posição nuclear de saber-poder dentro da justiça, da medicina, 

da pedagogia, das relações familiares e amorosas.  

 O próximo passo foi sem dúvida associar a confissão – considerada por ele 

uma caça dentro de nosso próprio interior por uma verdade escondida - à liberdade. 

Ao confessarmos estaríamos assim nos libertando? Se fomos incitados a falar de 

nós mesmos, obrigados a cavar aquilo que supostamente se encontrava velado de 

nós mesmo, seria a confissão uma forma de liberdade ou de sujeição? 

 O discurso sobre o sexo e a estimulação de suas formas periféricas 

articularam-se através da técnica da confissão que, em última instância, foi o que 



 

  

selou a união entre a verdade e o sexo. Tal dispositivo se transformou ao longo dos 

anos, as conseqüências de sua utilização se multiplicaram, assim como a forma que 

assumia dentro do contexto em que era utilizado. Como dissemos, agora não 

importava apenas o que havia sido feito concretamente, porém tudo o que 

permeava a ação ou a falta de ação.  

 As confissões individualizadas eram registradas e o Ocidente passou a 

manter um arquivo dos prazeres de sua população, analisando e classificando-os. 

Não é à toa que Foucault (2007) afirma que “nesse momento os prazeres mais 

singulares eram solicitados a sustentar um discurso que deveria articular-se não 

mais aquele que fala do pecado e da salvação, da morte e da eternidade, mas o que 

fala do corpo e da vida – o discurso da ciência” (p.63). Ciência a qual ele nomeou de 

ciência-confissão: “extorsão de confissão sexual em formas científicas” (p. 64). 

Alguns elementos deram sustentação para que essa prática fosse 

considerada científica. O “fazer falar” foi codificado, ou seja, a confissão foi 

agregada a sintomas, exames, a dados objetivos que fossem considerados 

aceitáveis. Ao mesmo tempo, o sexo se tornou causa geral de todos os males, 

ainda que de maneira indireta e pouco clara. É tão poderoso e tem tamanho efeito 

que deve ser perseguido intimamente. Seu funcionamento é nebuloso, não apenas 

se esconde daquele que interroga, como do sujeito da confissão.  

O sexo é arisco e além de obscuro, quando arrancado, deve ser interpretado. 

Sua verdade não é dada somente pelo que confessa, quando a fala é obtida deve 

ser analisada por aquele que escuta e que assumirá, portanto, o poder da verdade. 

O interrogador saberá mais do sujeito do que o próprio sujeito. Por fim, o relato será 

classificado dentro das categorias de normal e patológico, o que definirá a forma 

como se dará o tratamento médico subseqüente. 

Teríamos inventado um novo prazer, o que nos daria prazer seria saber a 

verdade sobre o prazer, arrancando-a, escutando-a, interpretando-a, dissimulando-

a, etc. Prazer daquele que extrai, prazer daquele do qual a verdade é extraída, 

prazer em ser interpretado. Instaura-se assim uma dupla petição, “pois somos 

forçados a saber a quantas anda o sexo, enquanto que ele é suspeito de saber a 

quantas andamos nós” (FOUCAULT, 2007, p.88). 

  O discurso sobre o sexo, portanto, não poderia ser separado destes 

dispositivos de poder. É por isso que em sua análise Foucault discorre sobre a 

importância de compreendermos que o poder, apesar de se esconder sob a forma



 

  



 

  

 

jurídica, que o acompanha desde a monarquia, na verdade mascara a parte mais 

importante de si mesmo. O enxergamos sob a forma da lei e da interdição e sua 

potência seria apenas negativa. Entretanto, sua estratégia, 

 

não deve ser procurada na existência primeira de um ponto central, 
num foco único de soberania de onde partiriam formas derivadas e 
descendentes; é o suporte móvel das correlações de força que, 
devido a sua desigualdade, induzem continuamente estados de 
força que, devido a sua desigualdade, induzem continuamente 
estados de poder, mas sempre localizados e instáveis (FOUCAULT, 
2007 p.103). 

 

Poder como múltiplas correlações de força desiguais que se enfrentam e 

atuam em diversos domínios, e que se associam umas a outras, se encadeiam em 

estratégias de poder que tomam corpo em aparelhos institucionais, esquemas de 

saber, etc - dispositivos de poder. As relações de poder estão no seio de todas as 

relações, são produtoras e fazem o campo social funcionar. Não existiriam relações 

exteriores a ele, mesmo as formas de resistência fazem parte e são constitutivas da 

rede de poder.  

É a própria sexualidade que foi produzida desde o século XVIII pelas 

sociedades ocidentais modernas e não a sua repressão. Foucault afirma que foi 

construído um dispositivo de sexualidade, que diferia do dispositivo de aliança, 

central até está época. No dispositivo de aliança as relações de sexo giravam em 

torno de regras quanto ao matrimônio e à reprodução e baseavam-se na 

transmissão de nomes e bens. Já o dispositivo de sexualidade é produtor e não 

reprodutor, de sensações e desejos de um corpo que possui o papel nuclear nas 

articulações deste dispositivo, um corpo produtor e ao mesmo tempo consumidor.  

Na visão de Foucault (2007) “O dispositivo de sexualidade tem, como razão 

de ser, não o de reproduzir, mas o proliferar, inovar, anexar, inventar, penetrar nos 

corpos de maneira mais detalhada e controlar as populações de maneira mais 

global” (p.118). 

 No entanto, tal dispositivo não suprimiu o de aliança, eles se uniram sob a 

família. Foi justamente a família, símbolo do dispositivo de aliança, que possibilitou 

que a sexualidade fosse plantada na sociedade ocidental sem ameaçar suas 

estruturas elementares de direito, sem que se perdesse o controle. A família seria o 

lugar onde as sexualidades nasceriam, corromperiam, se incitariam, 



 

  

escandalizariam. O acesso ao desejo se instauraria no núcleo familiar, seriam os 

pais que garantiriam a sexualidade dos filhos. Estamos falando da psicanálise, que 

para Foucault foi o que salvou o dispositivo de aliança ao saturar as famílias de 

sexualidade, “pais, não receeis levar vossos filhos para a análise: ela lhes ensinará 

que, de toda a maneira, é a vós que eles amam” (FOUCAULT, 2007 p.124). 

 O dispositivo de sexualidade apoiou seu crescimento e instalação em quatro 

estratégias centradas na família moderna: histerização do corpo da mulher (seu 

corpo foi saturado de sexualidade); pedagogização do sexo da criança (todas as 

crianças ameaçam e são ameaçadas pelos perigos do sexo); socialização das 

condutas de procriação (regulação das populações, controle de natalidade); 

psiquiatrização do prazer perverso (anomalias da sexualidade adulta).  

 Não se fazia mais necessário para o capitalismo tardio a repressão da 

sexualidade para que a energia da população fosse resguardada para o trabalho, e 

sim “sua canalização múltipla dentro dos circuitos controlados da economia” 

(FOUCAULT, 2007, p. 125). 

 Além disso, seria mais óbvio concluir, que as classes dominantes reprimiriam 

as camadas populares através do sexo, porém, Foucault analisa que o que ocorreu 

na virada do século XVIII para o XIX, foi primeiro uma preocupação com o corpo, 

com a saúde e descendência das classes dominantes. A burguesia sexualizou-se1 e 

tornou seu próprio sexo alvo de cuidado (assim como o da aristocracia foi o sangue) 

e sua expansão apoiou-se sobre a afirmação de seu corpo de classe.  

Somente mais tarde que essa regulação se estendeu para o proletariado sob 

interesses políticos e econômicos de controle da população e não de afirmação de 

uma classe social como ocorreu com o dispositivo nas classes dominantes. Com 

técnicas variadas, certamente, mas fazendo parte deste mesmo dispositivo.   

Foi ao longo desta disseminação que se mascarou o dispositivo com uma 

estrutura repressiva de poder. O sexo, além de ser um segredo perigoso de ser 

falado, passou a ser ainda mais perigoso por ter sido reprimido por tanto tempo. 

Negação do fato dele ter sido incitado, e afirmação de que era justamente um 

suposto interdito que o tornava ainda mais grandioso.  

                                                 
1
 Lembrando que para Foucault (2007) sexualidade se define como: “o conjunto dos efeitos 

produzidos nos corpos, nos comportamentos, nas relações sociais, por um certo dispositivo 

pertencente a uma tecnologia política complexa, deve-se reconhecer que esse dispositivo não 

funciona simetricamente lá e cá, e não produz, portanto, os mesmos efeitos”.(p.139).  



 

  

  



 

  

No último capítulo do livro de Foucault, Direito de morte, poder sobre a vida, o autor 

apresenta a idéia concreta de um biopoder2, que mais do que controlar a ameaça da 

morte, buscaria gerir a vida incidindo sobre o corpo vivo. Numa sociedade em que a 

atuação do poder está centrada na vida, para que seja possível regulá-la, a lei 

assume a forma da normatização.  

 O sexo foi o que, segundo Foucault (2007), articulou dois pontos elementares 

dentro desta bio-política, já que permite acesso à vida do corpo e à vida da espécie: 

“De um lado faz parte das disciplinas do corpo: adestramento, intensificação e 

distribuição das forças, ajustamento e economia das energias. Do outro, o sexo 

pertence à regulação das populações, por todos os efeitos globais que induz” 

(p.158). 

 Com isso, a saúde, as formas de alimentação, de morar, de viver, de ocupar 

e garantir a existência serão alvo do poder, para que a espécie seja mantida e 

prolifere dentro das regulações desejadas e esperadas. Foucault termina o livro 

dizendo que a “ironia deste [dispositivo de sexualidade]: é [que é] preciso acreditar 

que nisso está nossa libertação” (FOUCAULT, 2007, p. 174). 

 

3.2 Biopoder contemporâneo 

 

 Se foi através do sexo que o poder tomou nosso corpo e vida como alvo de 

suas intervenções, vale lembrar, que hoje em dia seu alcance ultrapassa os limites 

da sexualidade. Todos os âmbitos da vida vêm sendo otimizados e intensificados.   

O que mudou em última medida foi a relação do capital com a própria 

subjetividade3. O sujeito não é resultante de uma natureza humana, pelo contrário, 

devemos entender que a subjetividade é fabricada, modelada, recebida e 

consumida. A produção de subjetividade é vista como a matéria-prima dos 

processos evolutivos das forças produtivas (Rolnik, 2003). 

As mudanças na subjetividade afetam não só o âmbito das ideologias, mas a 

                                                 
2
   O termo biopoder é uma contraposição ao regime que o antecedeu – a soberania. A soberania, ao 

contrário do intuito de incitar a vida (ou certos tipos de vida), tinha como foco de atuação jurídica 

causar a morte ou deixar viver. O poder era um mecanismo de subtração e apreensão, inclusive da 

vida. Tal instrumento ainda faz parte do poder, mas não como sua única forma ou primeira.  
3
  “A subjetividade é o laboratório vivo onde universos se criam e outros se dissolvem” (ROLNIK, 

2003, p. 1) 



 

  

maneira como percebemos o mundo, como nos articulamos com o espaço urbano, 

como somos ensinados, trabalhamos, falamos, amamos.  

 
A ideologia permanece na esfera da representação, quando a 
produção essencial do CMI4 não é apenas da representação, mas de 
uma modelização que diz respeito aos comportamentos, à 
sensibilidade, à percepção, à memória, às relações sociais, às 
relações sexuais, aos fantasmas imaginários, etc. (GUATTARI; 
ROLNIK, 2005, p.36).    

 

 A forma como o capitalismo constrói as relações humanas se dá até mesmo 

em suas representações inconscientes:  

 

fabrica a relação com a produção, com a natureza, com os fatos, 
com o movimento, com o corpo, com a alimentação, com o presente, 
com o passado e o com o futuro – em suma, ela fabrica a relação do 
homem com o mundo e consigo mesmo. Aceitamos tudo isso porque 
partimos do pressuposto de que esta é “a” ordem do mundo, ordem 
que não pode ser tocada sem que se comprometa a própria idéia da 
vida social organizada (GUATTARI; ROLNIK, 2005, p.51). 

 

 Mesmo as rupturas, surpresas, angústias e desejos ou a vontade de criar e 

amar são logo capturados e devem se encaixar nos sistemas de referência 

dominantes. Há uma tentativa de eliminar os processos de singularização.  

 

Se antes ainda imaginávamos ter espaços preservados de ingerência 
direta dos poderes (o corpo, o inconsciente, a subjetividade) e 
tínhamos a ilusão de preservar em relação a eles alguma autonomia, 
hoje nossa vida parece integralmente subsumida a tais mecanismos 
de modulação da existência (PELBART, 2007, p. 1). 

  

 Pelbart (2007) retoma uma proposição do filósofo italiano Giorgio Agamben 

sobre o que seria o biopoder contemporâneo e traz uma “atualização” do conceito 

de Foucault. Atualmente, o poder se ocuparia não mais em fazer viver, e sim, em 

fazer sobreviver, produzindo sobreviventes. Para Agamben, o homem vem sendo 

reduzido a sua vida biológica e vegetativa e separando-se aquilo que é humano do 

não-humano e medicalizando a existência, a vida torna-se nua.   

 Como já vimos, foi o corpo que se tornou alvo do poder e a subjetividade foi 

reduzida a ele. Porém, numa era da “bioidentidade não presenciamos apenas um 

corpo silenciado e docilizado por instituições repressivas, somos nós mesmos que
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submetemos nosso corpo aos ideais científicos e estéticos. “Por um lado, trata-se 

de adequar o corpo às normas científicas da saúde, longevidade, equilíbrio, por 

outro, trata-se de adequar o corpo às normas da cultura do espetáculo, conforme o 

modelo das celebridades” (PELBART, 2007, p. 1). 

 Construímos um corpo fascista, com pretensões impossíveis de serem 

alcançadas e um corpo que é “pacote de informações” genéticas. A imagem que 

Pelbart propõe é de um espetáculo anêmico da vida, a existência tendo que ser 

prolongada e indolor, os prazeres controlados e artificializados. Não é em vão que 

tomamos café sem cafeína, vinho sem álcool, adoçantes sem açúcar, que fazemos 

sexo sem contato, etc. Vivemos numa realidade virtual. 

     São formas de vida de baixa intensidade, com arrebatamentos artificiais, 

mobilizados por produtos consumidos apenas pelo ato de consumir: momentos 

efêmeros de prazeres descartáveis, com prazo de validade. Estado letárgico. 

Vivemos anestesiados, pastando entre serviços e mercadorias.   

 Em última instância, o que se consome hoje em dia são as próprias formas 

de existência. Mas de onde vêm essas formas?  

 Discutiremos mais adiante a questão da criação na contemporaneidade, 

quando falarmos de arte, o que nos cabe apresentar neste momento é a afirmação 

de alguns autores, entre eles Toni Negri, de que o capitalismo não busca mais a 

força de trabalho nos indivíduos. O motor da economia e a principal fonte de valor a 

ser comercializada é a força- invenção, a criatividade (Rolnik, 2003). 

 No mundo globalizado e urbano somos mobilizados todo o tempo por 

diversas forças e ao ritmo da produção somos convocados a consumir novas formas 

de vida e trocar de uma para outra, na mesma medida em que trocaríamos uma 

roupa. Isso significa viver num estado de vertigem permanente, quando nem bem 

assimilamos uma dessas formas, já somos chamados para as seguintes -

reformatados como se fossemos máquinas, porém, máquinas não somos (Pelbart, 

2007).  

 Para dar conta de tamanha demanda temos que permanecer nos 

reinventado, no entanto, é dessa criação que o capitalismo se apropria, ou nas 

palavras de Rolnik (2003), a criação é “cafetinada pelo capital”. A matéria prima do 

capitalismo contemporâneo está em nós mesmos.  

 A forma homem que assumimos é apenas uma das formas de subjetivação 

possíveis e percebemos que ela está doente. Vivemos entediados e cansados de 



 

  

nossas molduras sem sal e impotentes, que insistimos em eternizar. Pelbart (2000) 

acredita que Nietzsche sugeriu, em seus textos, que o que está aprisionado nesta 

forma de ser homem é a própria vida, e que precisamos nos libertar do homem para 

que a vida possa renascer.  

 A análise de Foucault é que justamente nos momentos de maior controle, 

quando o poder incide de maneira mais dura sobre a vida, surge a resistência. Na 

mesma linha de pensamento, se olharmos para a vampirização, a qual o processo 

de criação vem sendo vítima, perceberemos que nessa incitação contínua de novas 

maneiras de ser podem surgir não apenas modelos a serem sugados, mas 

potências de vida singulares. Afinal, a capacidade de criação não é do capitalismo, 

a criatividade é nossa e é a partir dela que podemos oferecer um obstáculo às 

massificações. 

  

Pois se o capitalismo onívoro e multiforme requer, com toda 
evidência, uma plasticidade subjetiva sem precedentes, essa mesma 
plasticidade reinventa suas dobras e resistências, muda suas 
estratégias, produz incessantemente suas linhas de fuga, refaz suas 
margens (PELBART, 2000, p. 14)  

  

  O fato de vivermos como nômades no campo da subjetivação (sempre 

comprando novas identidades) paradoxalmente nos abre para novas configurações 

que diferem das modelizações capitalísticas (Rolnik, 2003). Mas em que campos 

podemos perceber algumas dessas quebras e fissuras?  

 Nos próximos capítulos tentaremos abordar algumas maneiras de entrar em 

contato com estes campos de criação (chamemos assim por enquanto). Caberia à 

loucura ou à arte a promessa de romper com este sistema de regulação da vida, em 

estar fora? Ou ambas já estariam capturadas?  



 

  



 

  

4. VIAGENS TRÊMULAS 

 

 

 Neste capítulo faremos uma discussão sobre loucura e desrazão, sobre a 

possibilidade de encontrar potência nestes dois campos em uma era marcada pela 

gestão da vida e indivíduos anestesiados. As considerações que serão feitas neste 

capítulo nos permitiram pensar a relação entre arte e loucura, eixo deste trabalho. 

Usaremos como fio condutor do começo ao fim do capítulo a obra do filósofo Peter 

Pál Pelbart, Da Clausura do Fora ao Fora da Clausura.  

Pelbart inicia seu estudo apontando dois olhares comuns sobre a loucura: 

sofrimento psíquico ou subversão estética. Psiquiatras e terapeutas definem a 

loucura como dor e desconstrução e a aprisionam em designações que lhe 

empobrecem, enquanto outros que não convivem diariamente com ela, ao menos 

não fisicamente, enxergam-na como vanguarda, valorando-lhe positivamente. Para o 

autor, tal polêmica suscita uma reflexão menos evidente sobre as diferenças entre 

Desrazão e Loucura que teriam ficado em aberto na obra de Michel Foucault.  

 

4.1 Breve histórico  

 

 Na Grécia Antiga, partindo da obra de Platão, acompanhamos um elogio a 

uma das formas da loucura, aquela que estaria em contato com o divino. Ele a 

dividiu em quatro categorias cada qual vinculada a uma entidade divina: loucura 

profética (Apolo), ritual (Dionísio), poética (Musas) e a erótica (Afrodite). Havia uma 

relação entre loucura e sabedoria, por exemplo, na loucura profética a relação 

intrínseca entre delírio e sabedoria se concretizava na figura do oráculo. Como 

afirma Pelbart (1989), “A palavra tortuosa do delírio oracular não só não se opunha à 

verdade, como também continha um saber (...) esse saber passa por uma linguagem 

desarrazoada que nem por isso o desqualifica” (p. 32). 

Não caberia fazer aqui a discussão que ele faz sobre os tipos de loucura da 

antiguidade, é essencial apenas esclarecer que para os gregos (ao menos no que 

consta na obra de Platão) ela não era vista de forma negativa e muito menos 

uniforme. Sob o que eles chamavam de mania (loucura) havia uma gama enorme 

de experiências distintas e com sentidos diferentes, sendo impossível colocá-la em 



 

  

contraposição com a razão, como fazemos hoje em dia.     

À exceção do que era considerado loucura humana, nenhuma outra de suas 

formas foi tida como doença, ou seja, loucura não foi sempre sinônimo de doença. 

Pelbart indica que os gregos lidavam com esse fenômeno com uma proximidade e 

distância opostas à maneira como lidamos. Ao mesmo tempo em que a loucura é 

próxima porque está incluída dentro da sociedade e faz parte da vida cotidiana 

(oráculos, rituais, arte, amor), é distante porque pertence à dimensão do sagrado, é 

exterior ao indivíduo.  

 

Se é verdade que a Antiguidade grega manteve com o louco uma 
proximidade de fato e uma distância absoluta de direito, 
contrariamente à época moderna, em que a identidade com ele é de 
direito e a distância é de fato, através da reclusão exilar, o mínimo 
que podemos dizer, a respeito dessa inversão, é que com ela 
alterou-se a geografia da loucura. Se antes ela era impensável por 
estar demasiado próxima e ao mesmo tempo excessivamente 
distante, (...) a modernidade poderá pensar a loucura porque, ao 
subordiná-la antiteticamente à racionalidade, médica ou filosófica, 
terá consumado no mesmo gesto sua subjugação (PELBART, 1989, 
p. 43). 

 

Foi apenas na entrada da era da Razão que a sanidade virou sinônimo de 

ordem e, portanto a loucura foi fixada em contraposição à saúde. Hegel construiu 

seu pensamento baseando-se na noção de que a loucura não seria falta de razão, 

mas uma contradição dentro dela. A loucura “ocorreria” quando uma parte do 

indivíduo se voltasse contra si próprio e acabasse subjugando a razão. Portanto, 

não haveria um exterior sagrado que “tocaria” os sujeitos. Tal processo (em que 

uma parte do sujeito se rebela) seria parte da evolução da estrutura psíquica, 

natural do ser humano, o problema é que nem todos conseguiam superá-lo e 

terminavam perdidos.  

 

A loucura passou a ser, como bem viu Hegel, subjetividade 
dilacerada e sofrida, conflito do homem consigo mesmo, ruptura 
interior. E apenas quando essa fissura constitutiva foi detectada 
como âmago do louco é que sua interioridade pôde abrir-se para o 
comércio terapêutico (PELBART, 1989, p. 53). 

 

 Ao trazer essa perspectiva histórica, o autor revela que as mudanças neste 

campo trazidas por Hegel, interiorizaram a loucura e em última medida a 

capturaram, enclausuraram. Se antes a loucura apontava para uma dimensão 



 

  



 

  

simbólica, neste momento as grades do asilo indicavam uma doença mental. Uma 

vez que não é mais sagrada, divina e distante, ela se torna algo do humano, e o que 

é humano pode ser pensado e asilado.  

A passagem da concepção de Platão para a de Hegel, seria justamente a 

passagem da Desrazão à Loucura. Ao longo do Renascimento a desrazão, o que 

estaria ligado uma experiência divina, perdeu lugar frente à noção de loucura. O 

enlouquecer foi pouco a pouco se aproximando do que seria uma pretensa natureza 

do homem e não da Natureza do mundo ao qual se referia a desrazão nos gregos.  

 

4.2 O Fora 

  

Para Pelbart, o conceito de desrazão segue um caminho quase que 

encoberto ao longo da História da Loucura e foi interpretado de maneira polêmica 

posteriormente. É por isso que o autor pretendeu fazer uma discussão sobre os 

conceitos de loucura e desrazão, a partir do que ele chama textos menores de 

Foucault e de releituras de outros pensadores, como Deleuze e Blanchot.  

Primeiramente ele aborda figuras da desrazão contemporânea que estariam 

atravessadas por um turbilhão ao qual Blanchot nomeou Fora. Os efeitos da relação 

com o Fora seriam diferentes em cada um dos exemplos5: subversões, paixões, 

passividades, vida e morte, dissoluções, excessos etc, mas de qualquer maneira, 

sublinha que seriam os mesmos que apareceriam na loucura.  

 Explica que em alguma medida este Fora seria equivalente à Desrazão, mas 

que a palavra desrazão já vem carregada de pré-conceitos e a palavra Fora lhe 

permitiria percorrer outros campos mais livremente.   

Não teríamos tempo para apresentar os belíssimos diálogos com o Fora 

relatados neste segundo capítulo do livro. O que é imprescindível para avançarmos 

na compreensão sobre a loucura é entender algumas considerações sobre o Fora. 

Talvez por sua própria natureza abstrata, a conceituação se faça complicada, mas 

seguindo as costuras de Pelbart a partir da obra de diversos autores tentaremos 

apresentar esta dimensão de maneira modesta. 

Para explicar o Fora precisamos pensar a noção de força trabalhada em 

                                                 
5
  Trânsitos no que chama de “região da desrazão” ao nível da linguagem, da arte, da experiência, da 

linguagem e do pensamento.  



 

  



 

  

Nietzsche. Força é sempre a relação com outra força. Uma força nunca é sozinha, 

sua condição é ser sempre a diferença em relação às outras forças que estão em 

seu exterior. Com isso, “cada força se „define‟ pela distância que a separa de outras 

forças, a tal ponto que qualquer força só poderá ser pensada no contexto de uma 

pluralidade de forças. O Fora é essa pluralidade de forças” (PELBART, 1989, 

p.121). Porém, não no sentido de um vazio onde estariam as forças, é justamente a 

diferença entre as forças que constitui o Fora, ele é a Diferença, um Entre. Seria 

esta concepção que na visão de Pelbart teria permitido Deleuze falar de um fora 

irredutível, que não teria forma e não poderia ser decomposto. As diferenças entre 

as forças são quantitativas, o que não significa que também não sejam da ordem da 

qualidade. 

Um a “mais de força” seria para Pelbart o que Nietzsche referiu quando disse 

que o homem busca um plus de potência. Esse a mais não seria apenas uma 

quantidade maior de força, mas uma nova qualidade de diferença entre as forças, 

que só seria possível ao nos remetermos ao contexto primeiro onde a diferença 

existe – o Fora. Logo, novas qualidades de força só poderão aparecer numa 

abertura para o Fora. Além de ser uma relação com o exterior, essa relação também 

se dá com o intensivo. Na verdade, o exterior é intensivo na medida em que a 

Diferença entre as forças do Fora não é um vazio, e sim, intensidade, o resultado do 

enfrentamento entre as forças.  

 

Também por isso essa distância não pode ser entendida como um 
„espaço‟, mas como „espaçamento vertiginoso‟. Vertigem é o estado 
intensíssimo que sentimos diante de um abismo, numa altura 
desmedida, quando nos defrontamos com uma distância 
assustadora. Vertigem é a distância traduzida em atordoamento, uma 
quantidade (de espaço) transformada em qualidade (intensiva), uma 
separação nos estirando por dentro e em direção ao exterior 
(PELBART, 1989, p.123) 

 

 Pelbart (1989) continua mostrando uma tríade que explicita melhor a relação 

entre os conceitos: “As forças constituem o Fora nas suas diferenças, o Fora é a 

diferença entre as forças, a diferença é o Fora das forças; longe de ser um jogo de 

palavras, essas permutações seriam o próprio Jogo que Nietzsche nos ensinou” 

(p.123).  

Ao expor a linguagem a este Fora o pensamento seria subvertido e o novo se 

origina. Sob essa perspectiva o pensar não seria outra coisa que essa abertura e 



 

  

exposição ao Fora e não uma faculdade mental.   

Já apresentamos que os efeitos produzidos por essa relação com o Fora no 

caso dos desarrazoados se assemelham aqueles que presenciamos na loucura, 

apesar dos exemplos usados por Pelbart não se referirem a pessoas consideradas 

loucas pela sociedade. Nestes casos, o que aparece é outra maneira encontrada 

para interagir com o Fora. Duas possibilidades vizinhas, mas o que as tornaria 

diferentes?  

 

4.3 Diagramas da loucura 

  

Foucault por Deleuze 

 Deleuze escreveu em 1986 um livro intitulado Foucault, no qual apresenta sua 

leitura sobre as teorias de Foucault. Para ele, segundo Pelbart, a estrutura do 

mundo estaria baseada em três planos: Saber, Poder e Fora. Articulados entre si, 

estes planos formariam a Subjetividade. 

 O plano do Saber seria composto pela combinação entre dois estratos: ver e 

falar – o visível e o enunciável. Independentes entre si, estes dois estratos estariam 

sempre interagindo um com outro, mas sob a forma de uma batalha. 

Simplificadamente falando, a visibilidade se constituiria das experiências 

perceptivas, das ações, paixões e reações que poderiam ser vistas diante de 

determinado regime de luz. “Cada formação histórica vê e faz ver tudo o que ela 

pode, em função de suas condições de visibilidade” (PELBART, 1989, p.131).  

 O mesmo acontece em relação aos enunciados, o que em certa época poderá 

ser falado dependerá das condições de enunciação. Os enunciados, na 

argumentação de Deleuze, são formados pelas frases, palavras, pelos que 

enunciam e seus destinatários.  

  Tanto a visibilidade quanto a enunciação são formadas historicamente e 

haveria um meio entre elas que seria preenchido por diagramas: “Trata-se do 

conjunto de relações de força que impõe aos dispositivos concretos [os estratos] um 

modo de funcionamento” (PELBART, 1989, p.132). 

 Isso significa dizer, que esses diagramas seriam externos ao Saber, no 

entanto, sua materialização dependeria de seus dois estratos e se daria de maneiras 

diferentes em cada um. Apesar destes diagramas não serem identificados com o 

momento histórico, também não podem existir fora de suas determinações.  



 

  



 

  

Para o leitor mais atento nesta altura já está claro que ao falarmos de 

diagramas como correlações de força que determinam o funcionamento dos estratos 

sociais, estamos falando de poder (e do plano do Poder). Como vimos no capítulo 

anterior, o poder são essas múltiplas forças desiguais e correlacionadas que se 

enfrentam e atuam em diversos domínios, que se associam umas a outras e se 

encadeiam em estratégias de poder que tomam corpo em aparelhos institucionais, 

esquemas de saber, etc. Os diagramas6 do Poder estariam sempre em mutação, e 

em cada época da história se dariam de maneira diferente; ao mesmo tempo em que 

também se relacionariam com a exterioridade do Fora.  

 Aqui o Fora seria um espaço originário de onde os diagramas viriam, mas o 

qual os diagramas não afetam, já que ele não tem forma, contorno, começo ou fim; 

tudo no fora é devir, nada se concretiza ou é estratificado, ele é passagem múltipla 

onde nada se cristaliza, apenas se transforma. Suas forças criam os diagramas, 

porém elas não são harmônicas, as próprias resistências surgem neste espaço e 

são essas resistências que ao fazerem parte dos estratos acabam por modificar-

lhes.  

 É neste ponto da discussão que Pelbart apresenta o que chama de diagrama7 

de Foucault segundo Deleuze. O diagrama se encontra abaixo: 

  

 

 

 

1. Linha do Fora 

                                                 
6
  Seria o biopoder o diagrama dos dias de hoje?  

7
  Vale lembrar que diagrama aqui tem um sentido gráfico e não o de poder ao qual estávamos nos 

referindo. 



 

  

2. Zona estratégica 

3. Estratos (de um lado visibilidade, do outro enunciação) 

4. Dobra (zona de subjetivação) 

 

Uma breve explicação do diagrama: 

Como já dissemos, o plano número 3 são os estratos. De um lado o ver, do 

outro o falar, sendo atravessados pela dobra que se encontra no meio do diagrama. 

A zona estratégica, plano número 2, se refere ao plano do Poder que acabamos de 

discutir. É possível visualizarmos nele as forças e resistências que lhe “constituem”, 

mas que só tomam corpo nos estratos. O plano número 1 é o Fora, que está acima 

da linha do Fora. É do Fora que vêm as forças que modificam os diagramas, mas 

que nele não estão capturadas, são pura intensidade. Por fim, no número 4, situa-se 

a dobra, que é a formação subjetiva. A dobra é uma envergadura do Fora, e que 

forma uma bolsa no espaço entre os estratos, separando visibilidade e enunciado.  

Nas palavras de Pelbart (1989), “A subjetividade pode então ser definida 

como uma modalidade de inflexão das forças do Fora, através da qual cria-se um 

interior. Interior que encerra dentro de si nada mais que o Fora, com suas partículas 

desaceleradas segundo um ritmo próprio e uma velocidade específica” (p.135). 

A partir deste pensamento, a subjetividade não será um interior fechado em si 

mesmo, separado inteiramente de um mundo externo. A interioridade é exatamente 

uma Dobra da exterioridade, lhe é constituinte, condição de sua existência. A criação 

dos sujeitos teria se dado pela curvatura das forças do Fora, realizada pelos gregos, 

mas de maneira que a força não deixasse de existir. O exemplo utilizado por Pelbart 

(1989) é de que a Dobra seria como o reflexo de um espelho côncavo; “o sujeito é 

aquele que reflete, que espelha, que devolve o que sobre si projeta o Fora, e aquele 

que curva sobre si as forças que lhe vêm do Fora. A rigor, um único movimento” 

(p.136). 

Tal concepção traz implicações para o Pensar. Considerando que  tanto o 

Pensar, quanto a subjetividade são formados a partir do Fora, mas também têm 

determinações históricas, a relação da subjetividade, e conseqüentemente do 

pensamento com o Fora vai se dar de maneira diferente em cada momento da 

história.  

Hoje em dia, a relação se daria a partir da compreensão da existência de um 

Outro, de um exterior, de um Fora, que não seria o eu, mas que viria primeiro e do 



 

  

qual o eu se originaria. Neste sentido, o pensar seria entrar em contato com este 

Fora para que ele faça parte do nosso dentro, para que se interiorize8.  

A faixa preta na divisa da Dobra com o Fora indica que a troca entre o 

pensamento e o Fora não é livre, podemos pensar que é como se tivesse uma 

“membrana seletora9” entre os dois, que permitiria que algumas forças passassem, 

amorteceria o impacto, impediria ou diminuiria a potência de outras. Para tornar o 

Fora nosso dentro, seria preciso desfazer os obstáculos que atrapalham essa 

passagem.  

Tendo em vista tais explicações e diagramas, já podemos entender o que é a 

loucura segundo Deleuze na obra de Foucault. Na linguagem popular o enlouquecer 

é descrito freqüentemente como sair de si mesmo, sair de um si, perder o centro, o 

que de fato é o que acontece. A loucura aqui seria um adentramento na 

exterioridade do Fora (por mais paradoxal que isso possa soar), o que significaria na 

concepção do diagrama apresentado anteriormente, a destruição da “membrana 

seletora”, permitindo que toda a intensidade do Fora inunde a Dobra, ou melhor, que 

a desdobre. Pensando sob a perspectiva da Dobra, é como se ela explodisse, se 

esburacasse inteira e deixasse perpassar descomedidamente tudo o que lhe 

habitava. Ao mesmo tempo, em que nada lhe impacta, já que a passagem é livre, o 

sujeito deixa de ser sujeito de si.  Desprotegido, fica sujeito ao que lhe cerca, seja ao 

Fora, seja ao Poder, seja ao Saber. 

Sua sujeição ao Fora destrói sua unidade, estabilidade, contorno e joga o 

“indivíduo” ao acaso, ele fica a mercê de ondas vindas de todas as direções que lhe 

rebatem para todos os lados. Está rasgado. No entanto, também absorve sem 

mediação o plano do Poder, construído por seu embate de forças, e que faz com 

que ele incorpore diagramas, sendo comum o aparecimento de paranóias ou delírios 

políticos, por exemplo. É incomum a incorporação de um único diagrama, em geral, 

o que é aparece é justamente a guerra entre os diagramas, o que justifica a 

                                                 
8
  Consigo enxergar tal afirmação, por exemplo, na compreensão do inconsciente para a psicanálise, 

algo que viria primeiro, que é exterior a nós, mas que nos constitui, e com o qual deveríamos manter 

contato para que possamos saber mais de nós mesmos.   
9
  No livro, Pelbart (1989) evoca um exemplo de Jacques Derrida para ilustrar a atuação de tal 

membrana: o pensamento seria como o tímpano, que também seleciona, amortece, faz ressoar. E 

para que a audição fosse mais precisa, era necessário um aumento da superfície de vibração do 

tímpano, distorcê-lo para poder ouvir melhor.  



 

  



 

  

intensidade de tais manifestações. Ao nível do plano do Saber ocorre uma diluição 

entre os estratos de visibilidade e enunciado, que antes eram atravessados pela 

Dobra, sendo que as coisas se misturam, palavras viram objetos, luzes viram sons, 

etc. “Na loucura as curvas sonoras se entrelaçam com os feixes luminosos numa 

indiscriminação que evoca, miticamente, o estado do Universo antes que Deus 

separasse as águas das trevas e a luz da escuridão” (PELBART, 1989, p. 141). 

 

Diagrama de Deleuze 

 Para explicar a indiscriminação que caracteriza a loucura, Deleuze constrói 

um modelo diferente daquele que descreveu a respeito de Foucault. Haveria dois 

planos, um é a profundidade, o outro a superfície: o das coisas (corpos, paixões, 

etc.) e o das proposições (incorporal – palavras), que se separam e se articulam 

através de um sentido, acontecimento que é incorporal, mas só pode existir ao se 

expressar nas coisas. Este sentido ou acontecimento não pode ser considerado uma 

essência, e sim um efeito, um jogo produzido, nunca já dado de início. 

 Dentro desta configuração a loucura apareceria quando esta película do 

sentido se rompe, e o que separava as coisas das palavras se desmancha, a 

superfície mergulha na profundidade. Mas o que acontece quando o corpo perde 

sua superficialidade, a possibilidade de se dar de outra forma que não a concreta e a 

imaterialidade cai no corpóreo, e não mais se difere de ações, corpo, paixão? 

 
É o que Deleuze chamou de corpo-coador. Trata-se da sensação de 
ter a pele perfurada por uma infinidade de buracos e de tragar, por 
essa via, a própria superfície. Escancarado, o corpo suga tudo, e 
tudo vira corpo, corporal. (...) „Todo o acontecimento é efetuado, 
ainda que sob uma forma alucinatória‟, explica Deleuze (PELBART, 
1989, p.144) 

 

 No entanto, é ao presenciarmos esse corpo em ato, estilhaçado e em carne 

viva, que também encontramos outro processo acontecendo – um corpo sem órgãos 

se construindo. Corpo, que também se origina do colapso do sentido, mas é 

inextensivo e intensivo, é multiplicidade e intensidade fluídas, fim das organizações 

e obstáculos10, para que o movimento possa fluir sem buscar produção alguma, é 

improdutivo.  

 Isso não significa que Deleuze faz um elogio à loucura, ou mesmo que
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 Os órgãos são considerados obstáculos por Deleuze. 



 

  



 

  

defende a supressão da superfície em prol da profundidade, que vivamos no 

profundo. O que ele está buscando é uma outra relação possível entre a 

profundidade e a superfície. Dentro do processo pelo qual passa Nietzsche, isto 

significaria “uma terra em que seja possível dançar (...). O objetivo seria mostrar que 

profundidade é um segredo absolutamente superficial, e descobrir que ela „não é 

senão um jogo e uma ruga da superfície” (PELBART, 1989, p.147). 

 Procura-se conceber uma linguagem que não se dá primeiramente 

diferenciada do corpo, mas que volta para sua dimensão corporal, fonética, gestual e 

apaixonada. Linguagem vazia de significação, com palavras impermeáveis que se 

misturam e se confundem com a materialidade das ações e paixões e que em última 

medida terminam com a fronteira entre o concreto e a idealidade. Entretanto, o risco 

desta ousadia é justamente o de enlouquecer. 

 Após apresentar estes esquemas Pelbart (1989) considera ser importante 

fazer alguns esclarecimentos. Primeiro, explica que as duas equações apresentadas 

por Deleuze não são coincidentes ou equivalentes, Foucault (segundo Deleuze), 

buscaria as condições históricas em que os discursos aparecem, o que lhes forma e 

deforma, enquanto Deleuze foca nas palavras e nas coisas e na produção de um 

sentido que se dá no concreto. Entre essas duas construções teóricas a ponte 

poderia ser o fato de que ambas procuram fazer uma articulação entre dois campos 

heterogêneos, articulação esta que abre as portas para o pensar e a loucura. 

 Pelbart também revela não acreditar que as proposições teóricas sejam 

retratos da realidade, não importaria se são fiéis ou não a ela e sim em que medida 

são úteis, que contribuições trazem para a forma como pensamos, o que fazem 

funcionar. Por fim, destaca a diversidade de olhares sobre o Fora entre os três 

principais autores com os quais trabalha (Blanchot11, Foucault, Deleuze) e mesmo 

dentro da obra de cada um em diferentes momentos. Defende que isso enriquece 

nossas compreensões, uma vez que encerrar o Fora ao um conceito fixo impediria e 

reduziria as possibilidades de reflexão. E afinal, ele não está preocupado com o que 

é o Fora, em produzir uma definição, e sim em entender como funciona nossa 

relação com ele.  
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  Pelbart utiliza referências mais diretas a respeito do pensamento de Blanchot ao longo do capítulo 

no qual descreve algumas figuras da Desrazão contemporânea, as quais optamos por não 

apresentar, no entanto suas influências marcam todo o pensamento do autor, mesmo que não o 

estejamos citando diretamente.  



 

  

 Se considerarmos que o pensar é a possibilidade de inventar novas 

articulações entre o ver e o falar, nesta intersecção entre o Fora, o Saber e o Poder, 

e se é a Dobra que separa um estrato do outro; com o seu colapso ao Fora, perde-

se a capacidade de articulação (submetida aos diagramas) entre os estratos do 

saber e o sujeito se torna “um campo aberto”. Ou seja, os três planos que nos 

configuram se desfazem e enlouquecemos. A seguinte passagem de Pelbart 

expressa bem esta decomposição: 

  

O louco antes de tudo é aquele que “não sabe” (não vê o que é, não 
fala o que é, não sabe o que fala, não sabe o que vê, não sabe que 
não sabe, acredita no que percebe embora não perceba o que vê, e 
percebe mais do que vê), que “não pode” (gerir bens, ser eleito, 
situar-se numa relação de forças, ter autonomia, sujeitar-se a um 
trabalho, obedecer, respeitar, ser adequado), que “não é sujeito” 
(desestruturado, sem centro, Nome-do-Pai forcluído, não se 
relaciona consigo mesmo, nem com os demais) (PELBART, 1989, p. 
164). 

 

  Vimos na equação deleuziana que o que articula as palavras e as coisas ou 

as preposições e estados de coisas, é uma superfície, ao qual ele chama de fissura, 

um vazio que produziria sentido entre esses dois pólos de diferença. O sujeito ou 

sua consciência não são esta fissura, mas podem ser produzidos nela na medida em 

que ela funciona como “mediação articuladora”. A ruína deste meio de campo, da 

articulação, termina por afundar a possibilidade de emersão e construção de um 

sujeito e de um sentido. A superfície se desfaz e somos engolidos pela 

profundidade.  

 É neste ponto que Pelbart articula as duas equações apresentadas para 

entender a loucura, que apareceria neste colapso de uma zona intermediária. 

Porém, no diagrama de Foucault a loucura é esse abrir-se para uma exterioridade 

total e no de Deleuze é o mergulhar numa profundidade marcada pela corporeidade 

e por fragmentações. Talvez pareça uma contradição, enquanto num caso somos 

lançados para o Fora, no outro submergimos na profundidade. 

 Para resolver a aparente contradição, Pelbart retoma o conto de Kafka, A 

Construção, em que para se proteger da ameaça do mundo, um homem cava uma 

toca no chão, e para que esta lhe sirva de abrigo seguro, precisa continuar cavando 

todo o tempo, tirando mais terra, mais chão. A toca nunca lhe parece segura o 

suficiente para que possa desfrutar da sensação de proteção, e mais do que um 



 

  



 

  

abrigo vira uma prisão que ele constrói ao seu redor e precisa estar sempre 

mantendo. Quanto mais ele se entoca, mais exposto aos perigos se sente e “a 

profundidade, embora promessa de fundo, é o sem-fundo, assim como a máxima 

altura não é um abrigo, mas o sem-teto” (PELBART, 2009, p.165).  

 Em ambos os casos, percebemos que a única coisa que existe é um espaço 

absoluto, sem contornos, sem limites, não há alto ou baixo, e muito menos um 

sujeito. É nesta “dimensão” que a loucura se situa, ou melhor, des-situa, em meio a 

múltiplos choques de forças indeterminadas. Na perda de um corpo, que é cravado, 

perfurado, esgarçado, arrancado, corpo peneira, que é vivido na carne. À esta 

dimensão, na visão de Pelbart (1989), “a loucura é atirada de modo catastrófico, a 

arte de modo sublime (no sentido kantiano) e o pensamento, a contragosto ou por 

paixão”. (p.166) 

  

4.4 A ilha da loucura 

 

 Sob tais considerações sobre o Fora, Pelbart traz mais um aspecto que 

caracteriza a loucura. Ele inicia evocando uma observação de Blanchot, que diz que 

a loucura existe como uma exigência histórica de aprisionar o Fora. A loucura seria, 

portanto, uma grande contradição: é atravessada por um grau máximo de 

intensidade (é abertura máxima ao Fora), porém não apenas isto, ela é também um 

cerceamento a um espaço mínimo, geográfico quando falamos de hospitais, por 

exemplo, e abstrato quando pensamos no confinamento a uma doença, ou ao tipo 

louco. 

 Ou seja, a loucura são esses dois aspectos conjuntos: exposição ao Fora e 

seu enclausuramento ao transformá-lo numa personagem excluída.  Nas brilhantes 

palavras de Pelbart (1989): “Puxado e empurrado por todos os ventos e confinado, 

não obstante, a um percurso milimétrico, como um trapezista sobre um único fio, 

equilibrando-se em meio à tormenta e por cima do abismo”. (p. 170) 

   Lembrando que enlouquecer pode ser às vezes a única maneira de 

sobreviver (ainda que de maneira restrita) a esta queda iminente.  

  Novamente podemos enunciar a diferença entre Desrazão e Loucura, 

quando a Dobra se des-dobra, e vira um Dentro do Fora, quando não há mais um 

encurvamento do Fora, mas uma total imersão no Dentro, naufragamos no campo 

da Loucura, não há mais a subjetividade - abertura e insularidade.  



 

  

 Porém outro esclarecimento precisa ser feito, o Fora não deve mais ser 

identificado com a profundidade quando falamos de loucura (a não ser no sentido de 

imersão no Dentro do Fora da loucura). Tal identificação só poderia ser feita ao nível 

da Desrazão e dos desarrazoados, no sentido de que a profundidade nos levaria a 

ter uma relação com o Fora, ou seja, a profundidade leva a uma relação com o 

exterior. Na loucura, o que se passa é o naufrágio do Fora e da superfície no Dentro.  

 A linha entre a loucura e a desrazão é sutil, e é fácil passar de um lado para o 

outro, loucos viram artistas, escritores enlouquecem, mas como seria possível se 

relacionar com o Fora sem enlouquecer? 

 

4.5 Arte e loucura  

 

 No penúltimo capítulo do livro, Pelbart busca analisar a relação entre 

desrazão, obra e loucura partindo de uma afirmação de Foucault (2008): “A loucura 

é ruptura absoluta da obra” (p.529). Se entendemos obra por produção, construção 

de formas, inserção do sujeito no espaço, materialização do trabalho, sob um 

primeiro ângulo poderíamos pensar que a frase quer dizer que os loucos são 

improdutivos, sem forma, impotentes, desistentes. 

 No entanto é isso que vemos ao nosso redor? Para contrapor tal olhar, o 

autor traz dois exemplos de grandes artistas que eram considerados loucos e 

gênios, como Antonin Artaud e Van Gogh. Também existem as experiências que são 

vistas em espaços manicomiais em que os pacientes estão produzindo trabalhos de 

arte, que com uma freqüência cada vez maior estão sendo expostos.   

 Por outro lado, a arte contemporânea, vem mostrando produções, que na 

verdade falam mais de uma desconstrução da noção de produção, da linguagem, do 

pensamento, da compreensão, enfim apresentam mais uma ruína que uma obra em 

si em seu sentido comum. Quando Pelbart discutiu o trabalho dos desarrazoados (o 

que não apresentamos aqui) se referia a isso, a presença constante na arte 

contemporânea de um desobramento, nas palavras de Blanchot.     

 Sendo assim, se os loucos produzem, e a arte desconstrói, a frase inicial de 

Foucault continua sem explicação. Para que possamos compreendê-la o filósofo 

propõe outra linha de pensamento. Retoma na História da sexualidade a reflexão de 

Foucault sobre como no século XVIII a desrazão foi transformada de silêncio em 

grito pelas obras de Sade e Goya. Se antes ela era vista como um nada, neste



 

  



 

  

momento a desrazão passou a ser uma oposição capaz de questionar com violência 

o mundo ao seu redor. Assim, permitiu-se que a estranheza e o desmanche que 

marcam a desrazão se expressassem, só que através da obra, na forma da obra, 

obras envenenadas, obras que desmancham a própria a obra.  

 Nietzsche e Artaud levaram tal movimento ao extremo, quando em suas 

(des)produções falaram de sua própria destruição, sua queda, seu desmanchamento 

sofredor e obrigaram as pessoas a se questionarem.  

 Nesta altura Pelbart ressalta um novo paradoxo, a loucura é ausência de 

obra, mas é na obra que ela pode encontrar um espaço de expressão quando foi 

transformada em doença pela psiquiatria, em obras que ela ao mesmo tempo 

destrói. Buscando resolver este impasse, o autor defende que é a partir de seu 

questionamento inicial sobre a loucura e a desrazão na História da loucura que 

poderemos ter alguma perspectiva.  

 Ele aponta que quando Foucault se interroga sobre o destino da desrazão, ao 

falar do caso de Goya o situa como louco. Ou seja, estava falando da desrazão, mas 

usa a palavra loucura ao se referir ao pintor. Para Pelbart, isso não é um erro de 

Foucault, pelo contrário, com esta afirmação ele estaria demonstrando o momento 

histórico em que os termos desrazão e loucura se tornaram equivalentes.  

 A idéia chave se situa no fato de que a desrazão foi confinada à loucura e à 

doença mental, e com isso a forma dela se expressar era pela loucura, loucura do 

grito, da vigília e da desforra. A única maneira que a desrazão aprisionada terá para 

tentar se libertar de seu enclausuramento será um paroxismo de seu exagero e de 

sua violência. “A loucura será a máscara já colada ao rosto da qual a desrazão quer 

livrar-se, o que só é possível desfigurando-a, no exagero das caretas e dos 

clamores”. (PELBART, 2009, p.176)    

 Praticamente qualquer relação que se estabeleceu com o Fora foi 

denominada de loucura e este foi o espaço delegado para sua expressão. É por isso 

que aqueles que se desarrazoaram terminaram loucos. Esta é uma condição 

histórica, pela medicalização, pelas práticas e saberes excludentes, reservou-se à 

loucura a linguagem louca.  

 Segundo Blanchot, é uma situação análoga à da obra: loucura e obra têm a 

mesma função dentro de nossa sociedade, ambas mantêm a ausência de obra 

dentro de um espaço fechado (manicômio, museu), sem que ela nos ameace. A 

loucura usa a desrazão para se expressar, a ausência de obra usa a obra.  



 

  

 O lugar de origem da ausência de obra é o mesmo da desrazão, o Fora. Só 

que aqui é o Fora confinado na obra, que poderá aparecer na obra, em sua ruína, 

que nunca lhe destrói por inteiro, mas que evoca sempre um desobramento. Para 

Pelbart (1989) o desobramento “é o que, como o neutro, anula o tempo, dissolve a 

história, desbarata a dialética e a verdade, abole o sujeito e faz soçobrar uma 

ordem. Se quisermos ver aí um trabalho da desrazão, no sentido de uma demolição 

nada mais justo” (p.177).  

 Voltando à problematização inicial a respeito da frase de Foucault, que define 

a loucura como ausência de obra, Pelbart propõe uma mudança, substituir o termo 

loucura por desrazão, desrazão é ausência de obra. Como já dissemos tanto a 

loucura como a desrazão são constituídas pelo contato com o Fora, porém, numa 

conjuntura em que a loucura e a obra são suas formas de expressão, ainda que 

sejam as formas que lhes aprisionam. Ou seja, pelo menos na contemporaneidade, 

as máscaras de expressão da desrazão são a arte e a loucura.  

  Detrás das máscaras encontramos as forças do Fora, “e é a essas forças que 

se expõe a obra, assim como a loucura, e são essas forças que ambas 

enclausuram; essas forças ora as submergem, devastando-as, ora são 

encarceradas por elas em túmulos tristes (loucos crônicos, peças de museu)” 

(PELBART, 1989, p. 178). 

  Por outro lado, existe possibilidade da obra e da loucura interagirem com o 

Fora estabelecendo uma troca e um diálogo. É o que acontece quando nos 

deparamos com o que Pelbart chamou de pensamento do Fora. Implica num contato 

com o Fora que não tenha como destino a loucura, e que pode acontecer em 

qualquer território, por exemplo, na filosofia, na política, na arte. O pensador do Fora 

é aquele em que a Dobra subjetiva pode se deixar tocar pelo Fora sem que seja 

engolido por ele e se torne um Dentro absoluto (Clausura do Fora = Loucura).  

Cada momento histórico vai estabelecer com o Fora um tipo de relação que 

varia de acordo com os diagramas de poder, dos estratos de saber e dos modos de 

subjetivação presentes naquele contexto. Assim, a história da loucura pode ter 

vários contornos, já presenciamos modos de relação com o Fora baseados em seu 

confinamento, numa exposição nua, ou numa relação de troca (pensamento do 

Fora12). Loucura e desrazão são duas maneiras de interação com o Fora, a primeira 
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  O pensamento do Fora como já ressaltamos pode se dar em qualquer âmbito, de trabalhos 



 

  

“adesão surda”, a segunda na forma de jogo.  

 Também podemos afirmar que é por isso que a história da loucura é ao 

mesmo tempo a história da desrazão: 

 

assim como em certos momentos uma sociedade pode confinar o 
acesso ao Fora apenas à loucura (obrigando com isso, poetas, 
artistas e pensadores do Fora a enlouquecerem), em outros 
momentos outros espaços podem estar abertos a uma relação com o 
Fora (espaços proféticos, xamânicos, místicos, poéticos, literários, 
etc). (PELBART, 1989, p. 180)  

  

Não é o Fora que muda ao longo dos anos e dos tempos, mas sim a relação 

que cada sociedade estabelece com ele. Ele nunca deixa de ser o jogo ou batalha 

das diferentes forças intensíssimas, as quais os sujeitos têm acesso através da 

Dobra que separa o estratos do saber, determinados pelo poder. 

Mesmo que a loucura ainda seja a forma que prevalece na relação com o 

Fora, pouco a pouco assistimos mudanças nesse cenário, no sentido de liberar mais 

a desrazão e de estabelecer com ela outras nuances de contato através do 

pensamento do Fora. É neste âmbito que se encontra este trabalho, buscando 

trabalhar com estas outras possibilidades através da arte, de tal forma a que a arte 

não se torne um novo encerramento do Fora.  

                                                                                                                                                         
artísticos a experiências cotidianas, místicas ou do pensamento, porém marcadas por um turbulência 

(não turbilhão) característica da relação com a Desrazão - Fora 



 

  



 

  

5. DEAMBULAÇÕES PELA HISTÓRIA 

  

 

 No capítulo anterior discutimos a relação entre loucura e desrazão. 

Introduzimos a noção de Fora e propusemos que é na relação com ele que o 

pensamento recebe novos ares e pode se reinventar.  Porém, o que vemos hoje em 

dia é basicamente esta relação com o Fora sendo confinada nas formas da loucura 

e da obra. 

 Segundo Pelbart, o Fora, chamado de Caos em Nietzsche, é o estranho, 

aquilo que incomoda e assusta, ameaçando a coerência e a vida cotidiana. Para se 

defender a essa ameaça de dissolução, as sociedades a cobrem com um véu, o véu 

da arte, o véu da ciência, o véu da loucura. Interessa-nos neste momento falar do 

véu da arte, “a vida e a arte são duas palavras para qualificar o mesmo ato criador 

que ordena o Caos, estabiliza o devir, inventa as categorias pelas quais as figuras e 

as constelações se organizam a partir da verdade-abismo” (PELBART, 1989, p.182).   

 Vimos que a arte, além da loucura é uma das formas de enclausuramento da 

desrazão através da obra. Isto nos levanta algumas questões: a arte é sempre uma 

clausura da ausência de obra e seria apenas essa a possível relação entre as duas 

na contemporaneidade ou ela pode ter um outro lugar? Pode-se estabelecer outra 

forma de contato com o Fora que não seja sua cristalização em obra?  

 Antes de respondermos tais questões, neste capítulo faremos uma leitura 

histórica a partir de meados do século XIX e durante o século XX no Brasil, da 

relação entre a loucura, a arte e o campo da clínica, que também as atravessa. O 

tema será apresentado por meio de uma sistematização do livro Arte, Clínica e 

Loucura: território em mutação, da terapeuta ocupacional Elizabeth Araújo Lima. 

Esta escolha se justifica pelo fato de que para chegarmos à configuração destas 

articulações na atualidade precisamos investigar como elas se deram no passado. 

   

5.1 Dois territórios dissonantes 

  

 O primeiro capítulo do livro de Lima inicialmente retoma elementos da obra de 

Foucault que nos ajudam a pensar as articulações e desarticulações entre arte e 

loucura. Segundo ele, por volta do século XII, nas sociedades árabes, os hospitais



 

  



 

  

que tratavam os loucos faziam uso da arte (música, dança, espetáculos, etc.) como 

uma prática curativa da alma. Ou seja, a arte tinha para eles “virtudes terapêuticas” 

que incidiam no ser humano como um todo e não apenas nos problemas 

psicológicos. A arte era um tratamento do corpo e da alma.  

 Se no Renascimento, vários âmbitos da cultura, inclusive a arte, 

interessavam-se pela loucura, durante o século XVII a insensatez foi perdendo seu 

lugar e passou a ser cada vez mais associada à uma não adaptação e à pobreza. 

Foi o que apresentamos no final do capítulo anterior quando afirmamos que a 

loucura foi reduzida ao silêncio. Como vimos, a racionalidade em seguida se 

debruçou sobre ela e a loucura foi transformada em doença.  

 A partir do século XVII, com o nascimento da chamada era do biopoder, em 

que o poder passou a incidir sobre a própria vida, os processos vitais foram 

regulados e normatizados. Em outro âmbito mecanismos de vigilância e controle 

foram instaurados. Sobre essas bases surgiu no século XIX a medicina social 

brasileira, partindo do pressuposto de que as causas das patologias eram a 

desorganização e desadaptação social, e que, portanto, o controle deveria ser 

rígido. Neste contexto, o foco era na prevenção da doença através dos mecanismos 

regulatórios. Ou seja, qualquer desvio era transformado em patologia e se instituiu 

um reino que primava pela normalidade.  

 A psiquiatria no Brasil nasceu dentro desta medicina social e a transformação 

da loucura em doença no país se deu a partir da importação de um modelo 

estrangeiro de compreensão da loucura. Apesar da psiquiatria também ter se 

articulado em torno do surgimento dos manicômios, a produção científica em si 

baseava-se nas experiências estrangeiras e pouco se referia a uma prática concreta.  

 Alguns dos novos diagnósticos13 esfumaçavam as fronteiras entre razão e 

loucura e era apenas a figura do médico que poderia localizar as linhas de 

separação. Para tanto, os comportamentos tinham de ser observados por algum 

tempo e aos poucos as alterações podiam ser identificadas. O louco deveria ter um 

espaço em que pudesse ser observado e corrigido, já que ameaçava a ordem social.    

A cisão entre a arte e as práticas terapêuticas se deu neste contexto em que 
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  Um diagnóstico usado com freqüência neste período pelos psiquiatras brasileiros era o de 

monomania, “uma doença caracterizada por um delírio parcial com predomínio de uma paixão. 

Mediante a noção de delírio parcial é possível fazer coexistir um núcleo patológico no interior de um 

funcionamento normal da existência” (LIMA, 2009, p.32) 



 

  

ao mesmo tempo estavam sendo construídos os primeiros hospícios. O alvo da 

intervenção médica era um tratamento moral baseado principalmente no trabalho, 

que serviu como instrumento coercitivo. Este era calcado numa estrutura rígida, que 

ao colocar os sujeitos sob um regime marcado por obrigações, visava interromper 

seu contato com uma região de desatino. 

As atividades artísticas, como os romances, espetáculos teatrais ou mesmo a 

música, eram interpretadas como essência da insanidade, “eram vistos, portanto, 

como meios de perversão de toda a sensibilidade, de desregramento dos sentidos, 

de cultivo das ilusões, como produtores, enfim, das doenças nervosas e mentais” 

(LIMA, 2009, p.24). Logo, deveriam ser afastados do tratamento.  

O trabalho realizado nas instituições asilares não tinha como objetivo, 

portanto, a produção ou a inclusão no circuito econômico e social e sim a introjeção 

da disciplina. Diversos mecanismos foram usados nos manicômios do Brasil, que ao 

final terminavam sempre em excluir os indivíduos da trama social, podemos dizer 

que os incluindo através da exclusão. Contudo, “a implementação de oficinas de 

trabalho nunca foi efetiva nos asilos brasileiros, e a falta de ocupações que 

pudessem disciplinar os internos deu lugar ao estabelecimento de práticas de 

repressão violentas no interior dessas instituições”. (LIMA, 2009, p.34) 

Tanto o discurso louco, como o espaço entre a loucura e a arte, foram 

ocupados pelo silêncio neste período. Apenas após dois séculos, ao longo dos quais 

a loucura já estava confinada no internamento, essas duas áreas voltaram a se 

cruzar, sob condições que refletem mudanças que ocorreram na clínica e no meio 

artístico no final do século XIX.  

Falando sob a perspectiva da arte, Lima discute que foi o Romantismo e o 

questionamento ao sistema da arte e às suas normas acadêmicas que, nessa 

conjuntura, abriu espaço para uma aproximação com o campo da loucura. Os 

artistas estavam criando o movimento impressionista e buscavam uma ampliação da 

sensibilidade. Interessavam-se em conhecer aquilo que confrontava a razão, e com 

isso invocavam movimentos inconscientes, alterações da consciência pela loucura e 

pelo sonho. A arte era vista como uma maneira de tocar estas áreas incessíveis pela 

razão, porém tão caras à experiência criativa. No Romantismo, o artista ganhou 

maior visibilidade do que a sua obra, e a atenção se deslocou para o processo de 

produção.  

Isto os levou a novas formas de fazer arte, à exploração de novas linguagens  



 

  



 

  

expressivas, à uma pesquisa daquilo que se encontrava no exterior, que era bizarro, 

misterioso e diferente, até mesmo vizinho à loucura. Acreditavam que estes 

elementos influenciavam a criação artística e terminaram reabrindo o interesse pelos 

que estavam segregados nos manicômios.  

Na visão de Roudinesco, certos escritores do século XIX rodearam o tema da 

loucura em suas produções a ponto de criar uma rixa entre a literatura e a 

psiquiatria. A psiquiatria investigava a loucura sob a ótica da racionalidade, 

procurando separar o que era normal e patológico, enquanto a literatura, carregada 

de paixão, a compreendia como parte escondida em todos nós; para ela os 

escritores teriam dialogado melhor com ela.  

Um exemplo brasileiro é Machado de Assis, que abordou a problemática em 

vários de seus escritos, e construiu personagens que viviam muitas vezes num limiar 

entre a razão e a insensatez. É interessante notar que na medida em que ele foi 

perdendo a influência do Romantismo em sua obra, passou a descrever 

personagens “fracos e incoerentes” (LIMA, 2009, p.36). Não escrevia sobre heróis, 

nem sobre gênios, pelo contrário, em suas descrições detalhistas, Machado de Assis 

intencionava trabalhar as pequenas diferenças entre os indivíduos, sordidezes que 

habitam o interior humano e instauram batalhas com a normalidade que nos 

aproximam da loucura.  

No conto A Causa Secreta, ele aborda esses aspectos que se escondem em 

nosso interior, ao nos apresentar um homem que pouco a pouco descobrimos 

possuir um sadismo chocante. Todavia, a obra em que o autor colocou a temática de 

forma mais explícita foi certamente em O alienista. Além das discussões quanto ao 

limite entre razão e loucura, o conto também traz um panorama crítico14 das práticas 

psiquiátricas e do surgimento dos manicômios no Brasil. Portanto, o autor polemizou 

traços humanos de desatino e também o status do poder e da ciência naquele 

período. 

Sob outro ponto de vista, para aqueles que eram excluídos e viviam nos 

espaços asilares, a loucura visava construir uma linguagem que fosse sua e iniciava 

suas produções artísticas, mesmo que de forma sutil e invisível - é o começo das 
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  “Mas não seria umas das funções da arte criar cartografias que possibilitem pensar o 

contemporâneo, o tempo mesmo no qual as obras são criadas, ainda que essas cartografias só 

venham a fazer sentido depois?” (LIMA, 2009, p.39) 



 

  

possibilidades de um diálogo que só se daria mais tarde.  

Lima evoca que Ana Mae Babosa encontrou trabalhos de artistas do século 

XVIII que faziam desenhos de observação de pacientes internados e em várias 

destas produções os pacientes estão desenhando. Os primeiros a notar esses 

processos, que ocorriam de maneira espontânea e independentemente de qualquer 

tratamento terapêutico, foram os artistas. Na exploração de novas formas de 

expressão e de linguagem esses sujeitos, que já tinham sido subtraídos de inúmeras 

de suas possibilidades de existência, viam aí uma porta. Entendemos que esses 

movimentos eram mais uma necessidade, uma condição para continuar a viver e 

existir, do que uma preocupação com a arte.  

A partir de Thévoz, a autora levanta um questionamento interessante: a arte 

foi sempre uma válvula de escape a uma realidade insuportável e somente 

percebemos tal movimento quando algumas mudanças culturais nos permitiram 

olhar para ele? Ou foram alguns artistas em condição de exclusão que encontraram 

na arte a possibilidade de produção de novos sentidos e modos de vida no século 

XIX, quando as próprias concepções de arte foram sendo alteradas e se abria uma 

porta para a construção de novas linguagens? 

Para continuar essa interpelação, Lima (2009) coloca que quando os sujeitos 

tinham vontade de trabalhar com arte entravam nas corporações, aprendiam 

técnicas e se tornavam profissionais. Com o fim das corporações de ofício, no 

século XIX, os artistas passaram a trabalhar individualmente e, dessa forma, 

primeiro surgiram os artistas autônomos e somente mais tarde, talvez em parte pela 

presença destes, as experiências artísticas fora do circuito acadêmico passaram a 

ser apreciadas.  

O que estava ocorrendo era mais do que artistas olhando para a questão da 

loucura e os loucos começando a produzir linguagens próprias,  

 

os artistas começavam a trabalhar em uma inquietante vizinhança 
com a loucura. Foram muitos os criadores que, levando suas 
experimentações artísticas a regiões de indiscernibilidade em que 
obra e subjetividade se confundem, correram o risco de desabar nos 
abismos da loucura (LIMA, 2009, p. 43). 

 

O processo criativo e a loucura se acercavam, pois ambos viviam à margem 

da cultura, eram capazes de questionar todas as estruturas sociais e de colocar a 

cultura em risco. Para ilustrar esta inquietação, Lima nos apresenta o caso de



 

  



 

  

Qorpo-Santo, que no presente estudo abordaremos de maneira sucinta.  

Qorpo-Santo foi um atestado vivo das práticas da medicina social de sua 

época, do caráter normatizador e da patologização do que era considerado anômalo. 

A produção do autor divergia muito do que era visto naquele dias. Ele inventou uma 

gramática nova, que considerava ser mais simples e escreveu diversos textos 

reunidos em alguns volumes.  

Era um homem excêntrico, com uma produção singular, escrevia por 

necessidade vital. Entretanto, sua diferença em relação aos demais incomodou a 

ordem vigente, e o sistema jurídico o interditou. Foi internado no primeiro manicômio 

brasileiro, mesmo que em posse de diversos laudos médicos atestando que não 

apresentava patologia alguma. A internação se justificava pela dificuldade de 

detecção de seu distúrbio e era preciso que ele fosse mantido sob vigilância para 

que fossem perscrutadas as alterações de comportamento.  

A valorização de sua obra foi póstuma, cem anos após a publicação de seus 

primeiros escritos é que ganhou alguma visibilidade. Quando em vida, ninguém se 

interessou pelo que escreveu. Naquela época, mesmo que sob os resquícios de um 

Romantismo que celebrava as obras que viessem da exterioridade, da loucura, esta 

era compreendida como genialidade. Mesmo que excluído o artista valorizado pelo 

Romantismo era um grande homem, enquanto Qorpo-Santo (e muitos outros) era 

um homem ridicularizado, de existência simples e precária.  

 

5.2 Diálogos e antropofagias modernas   

  

 Com base na curiosidade artística sobre a loucura e pelas obras que estavam 

sendo produzidas dentro dos manicômios, a psiquiatria, que até então não tinha tido 

interesse algum por tal fenômeno, começou a olhar mais de perto suas formas de 

expressão. Porém, primeiramente olharemos para a psicanálise que nascia no início 

do século XX, outra abordagem clínica que transpassou a relação entre arte e 

loucura. A psicanálise foi influenciada pelas concepções de arte, assim como 

influenciou artistas da época.  

Freud bebeu do campo da arte e do processo criativo interno, para construir o 

conceito de inconsciente15. Com base no trabalho de Renato Mezan, Lima explicita
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  O presente estudo não tem a pretensão de discutir exaustivamente como surgiu a criação do 



 

  

que foi na arte, especialmente na literatura, que Freud buscou elementos que 

permitissem generalizar sua teoria, a qual se fundamentava em sua experiência 

pessoal e profissional com os pacientes. Ele encontrava exemplos na arte que 

afirmavam aquilo que ele via no consultório e também foi influenciado pela pesquisa 

de novas linguagens presente nesta área. 

 Entretanto sua relação com a arte foi ambígua, na mesma medida em quem 

procurou nela inspiração, confirmações acadêmicas e elogiava os escritores, 

também se envergonhava da maneira literária como escrevia, para ele isto lhe 

afastava da ciência. Em outros momentos, elogiou os escritores, que estariam 

avançados no descobrimento da alma frente à ciência.  

Ademais, o processo de criação também foi alvo de exploração da 

psicanálise. A arte podia ser interpretada da mesma maneira como um sonho ou um 

sintoma, pois tinha a mesma origem: fantasias e desejos infantis inconscientes 

deformados pelos mecanismos de censura da consciência em direção a um novo 

objeto de satisfação. O artista e o neurótico foram comparados por Freud em 

diversos momentos, a diferença entre eles era que o artista transformava suas 

pulsões em obras. Ou seja, efetuava um mecanismo de sublimação, investindo sua 

libido em atividades consideradas superiores, como a arte, a ciência e a filosofia que 

garantiam a manutenção da civilização.  

A autora utiliza uma colocação de Freud para exemplificar o processo: 

“somente na arte acontece ainda que um homem consumido por desejos efetue algo 

que se assemelhe à realização desses desejos e que o faça com um sentido lúdico 

que produza efeitos emocionais como se fosse algo real” (FREUD, 1990, p.87). 

Vimos que a aproximação entre os campos da loucura e da arte, apesar de 

ter incomodado a alguns artistas da época, não esteve presente apenas nas 

proposições freudianas, mas em vários âmbitos da cultura. O que chama atenção 

em relação às contribuições da psicanálise em torno desta problemática é também a 

separação que ele previu entre estes dois territórios.  

O artista transitava no mesmo mundo das fantasias que levava o neurótico a 

produzir seus sintomas, mas ao contrário deste, ele devia ser capaz de transformar 

seu desejo, elaborar seus conteúdos inconscientes em algo que fosse prazeroso

                                                                                                                                                         
conceito de inconsciente, mas apenas levantar alguns pontos que foram influenciados e influenciaram 

a arte.  



 

  



 

  

para aqueles que fossem ver as produções artísticas. O artista deveria adequar suas 

fantasias à estética e seu trabalho só seria uma obra de arte no momento em que 

atingisse esses objetivos.  

Dentro desta proposição, faz sentido que as produções dos psicóticos e dos 

artistas modernos não se encaixassem no que Freud considerava arte. Ele não 

entendia muito bem o movimento Surrealista, ainda que este procurasse na 

concepção de inconsciente seu material de inspiração. Nas palavras de Lima (2009) 

a arte para Freud era “apaziguadora de conflitos” e sua função social era a 

realização maquiada das pulsões, o que não se via na obra dos loucos e dos artistas 

modernos, que tinha um caráter de questionamento. Dentro das explicitações 

freudianas é difícil encontrar espaço para a subversão e inquietação que também 

são produzidas no campo da arte.  

Mesmo com estas ressalvas, o pensamento de Freud influenciou o meio 

artístico e foi influenciado por ele. A psicanálise traz para a cena o fato de estados 

anormais e doentis habitarem a todos, inclusive as produções artísticas e científicas. 

A partir de Freud a vida é feita de conflitos.  

 As teorias freudianas chegaram ao Brasil justamente através da arte, 

principalmente pelo modernismo. O movimento modernista absorveu as concepções 

artísticas européias que vinham questionando o sistema da arte, em prol da criação 

de novas linguagens e experimentações estéticas que rompessem com o 

estabelecido. O processo criativo dependia, portanto, de uma intensidade criativa 

que era vista nas crianças, nos loucos e nos primitivos.  

 Dimensões psíquicas e quebras na linguagem convencional apareceram nas 

obras dos artistas modernos, pelo uso de imagens surreais, da ordem do sonho, que 

os aproximaram das experimentações psicanalíticas, por exemplo, no caso da 

pintora Tarsila do Amaral.  

 Mario e Oswald de Andrade marcaram a relação do movimento modernista 

com a psicanálise em diferentes aspectos. O primeiro fez explorações artísticas com 

uma preocupação em trabalhar elementos estéticos, psicológicos e sociológicos, no 

entanto tenta evitar cair num psicologismo ou num esteticismo. O autor acredita na 

idéia de um inconsciente com o qual o processo de criação teria que fazer um 

“contrabando” de material para a consciência, porém ressalta a importância da 

crítica consciente. A operação intelectual do artista na criação de sua obra o 

afastava das criações neuróticas. 



 

  



 

  

 Havia um cuidado da parte de Mario de Andrade em afastar o modernismo da 

produção artística dos loucos, pois era essa a tática que seus críticos usavam para 

desvalorizar a vanguarda. Isto explica a ênfase que passou a dar aos aspectos 

sociológicos da arte em contraposição a uma produção individual e patológica 

realizada pelos loucos. Para ele, o fundamental das produções artísticas eram as 

motivações históricas e culturais, seu papel coletivo. O plano psicológico e o estético 

vinham em segundo lugar. Em diversos momentos tenta resolver tal impasse, mas 

suas soluções não chegam a ser consistentes.  

 Ele teria intuído a necessidade de uma nova concepção de inconsciente e 

subjetividade que ampliasse as possibilidades de criação, ao invés de reduzí-las a 

um mundo interior encerrado em si mesmo e configurado por fantasias reprimidas. 

Com isso poderia articular as dimensões estéticas, individuais e coletivas sem que 

fossem excludentes.  

 Diferente foi a relação que Oswald de Andrade estabeleceu com a 

psicanálise. É possível dizer que ele a escutou e a deglutiu para o contexto 

brasileiro. Ouviu a psicanálise trazer a problemática da opressão do inconsciente e 

do primitivo pela sociedade. Contudo, ao invés de conceber estas manifestações 

como estágios menores de desenvolvimento, anteriores ao desenvolvimento, via no 

inconsciente a parte mais iluminada da consciência do homem e valorizava sua 

potência criativa.  

 O que unia loucos, crianças e primitivos não era mais a maneira inferior de 

pensar, e sim a força que tinham de incitar novas formas de estar no mundo e a não 

submissão à catequese ou a um Édipo universal que explicaria todos os fenômenos 

humanos.  

 Dentre os modernistas, outra figura que levou ao limite às buscas por uma 

exterioridade e indagações do campo da psicologia foi Flavio de Carvalho. Misturou 

áreas diferentes, como a antropologia, a psicologia, e a arquitetura, e suas 

produções foram de várias ordens, o que lhe concedeu o título de personagem 

incoerente, confuso e lunático. Defendia uma arte que se originava da morbidez 

humana e da pureza de pensamento, uma arte anormal. Neste sentido, a obra não 

deveria ser agradável aos olhos, o bom senso era resultado da arte medíocre.   

Foi ele quem organizou junto a Di Cavalcanti e Antonio Gomide, em 1932, o 

chamado Clube dos Artistas Modernos, espaço onde os artistas expunham suas 

experimentações. Um ano depois de sua fundação, o Clube organizou um evento 



 

  

chamado “Mês dos Loucos e das Crianças”, no qual obras de pacientes do Hospital 

do Juqueri foram expostas pela primeira vez. Foram chamados para o encontro 

também médicos, e é através de sua fala que podemos retomar o que falamos no 

início deste tópico: a psiquiatria começou a se interessar pelas ligações entre arte e 

loucura, porém de um ponto de vista totalmente diferente do da arte. 

Os psiquiatras buscaram nas criações artísticas de seus pacientes uma forma 

de compreender seu funcionamento psíquico e suas patologias. As obras tinham o 

mesmo valor que um sintoma e, ao classificarem as doenças através do que tinha 

sido produzido, contribuíam para o fechamento de diagnósticos. Elementos 

presentes num desenho permitiriam a identificação de um psicótico, por exemplo. 

Foi justamente essa crença na possibilidade investigação da personalidade através 

dos desenhos que abriu as portas para a construção de testes projetivos como o 

Rorschach e o TAT. 

Uma célebre ilustração deste mecanismo é o que alguns psiquiatras fizeram 

com a obra de Machado de Assis. Lima explica que escolheu falar do escritor, 

porque parece ser mais chocante para a sociedade discutir a violência psiquiátrica 

contra um autor renomado do que em relação aos pacientes internados, mesmo que 

a violência seja a mesma. 

Vários estudos sobre Machado de Assis foram feitos por psiquiatras. 

Explicitavam a admiração que tinham por ele, e em seguida procuravam analisar a 

veia artística do escritor sob os óculos da psicopatologia. De início, comentam a 

perspicácia de Machado de Assis quanto aos fenômenos humanos mais íntimos, 

para então afirmar que ela é efeito de sua própria morbidez. Citam um possível 

alcoolismo hereditário, sua sífilis, epilepsia, o fato de ser negro, entre outros 

aspectos, para explicar que sua criação não era fruto de seu talento, mas da 

necessidade de por para fora sua doença.  

O mérito de seus escritos seria somente o resultado de sua dor na forma de 

arte, o que terminou por banalizar seu processo criativo e desvalorizar suas 

produções, como se ele não tivesse tido escolha, vontade ou potência alguma. Suas 

obras não são nem consideradas composições inconscientes, mas apenas recortes 

de um fluxo que o atravessava sem critérios.  

Contudo, é neste cenário que surgiram outras experiências na área da 

psiquiatria. Apesar de ter influenciado fortemente o meio artístico, a psicanálise não 

foi muito bem recebida pela medicina psiquiátrica. Mesmo que alguns psiquiatras 



 

  

estudassem suas teorias, havia uma preocupação maior com a higiene mental e 

com as causas da psicose. Entre psiquiatria e psicanálise uma vala.  

Osório César, músico, psiquiatra e crítico de arte, trabalhou no Hospital 

Psiquiátrico do Juqueri a parir de 1920 e adotou uma postura diferente. O diálogo 

entre o modernismo e arte dos pacientes internados atestava para ele a importância 

estética dos trabalhos. Não reduzia seu valor a expressões doentes da loucura e 

considerava os autores dessas obras como artistas.  

 Após ter reunido os trabalhos de arte dos pacientes, publicou em 1929 um 

estudo chamado “A expressão artística dos alienados”. Pesquisou a arte dos loucos 

e a comparou com a dos primitivos, das crianças e das vanguardas. Em alguns 

momentos, conseguiu se distanciar das concepções psiquiátricas e se comportar 

mais como crítico de arte, focando nos elementos estéticos.  Em outros, voltou-se 

para a visão médica e fez análises que vinculavam a psiquiatria e a psicanálise.  

 Além de coletar os materiais, Osório César também estimulou as criações dos 

pacientes do Juqueri, ainda que não tivesse apoio algum do hospital. Sua iniciativa 

foi ganhando consistência e espaço dentro da instituição, sendo que em 1943 foi 

fundada a Oficina de Pintura e, em 1949, a Seção de Artes Plásticas do Juqueri, que 

se tornaria mais tarde a Escola Livre de Artes Plásticas do Juqueri. A escola tinha 

como objetivo ensinar atividades como desenho, pintura, cerâmica e escultura para 

os pacientes com vocação.  

 Observamos na trajetória de Osório César um movimento diferente, a 

intenção de reabilitar os internos através da arte. Ademais, seu intuito era muito 

mais investir numa formação profissional que pudesse garantir um meio de 

sobrevivência fora da instituição, do que numa forma dos sujeitos expressarem seus 

conflitos internos. Acreditava numa vida pós-asilo e na potência dos pacientes de 

intervir na sociedade.  

 Em 1948, o Museu de Arte de São Paulo expôs as obras dos habitantes dos 

Juqueri novamente, resultado do empenho do psiquiatra em integrá-los para além 

dos muros do asilo. O impacto de Osório César foi menor nos circuitos médicos do 

que nos artísticos, o mesmo que aconteceu com a psicanálise, que entrou na clínica 

para pensar a criação artística e suas funções terapêuticas. No começo, quando 

pensada junto à psiquiatria, a psicanálise assumiu a função de patologizar as 

produções. Vemos, portanto, que “a ressonância entre a arte moderna e a dos 

loucos é o nó a partir do qual se entrelaçam arte, psiquiatria e psicanálise na 



 

  

modernidade, com deslocamentos muito diferentes” (LIMA, 2009, p.123). 

 Se sob uma perspectiva, a aproximação das criações produzidas dentro do 

manicômio à arte moderna teve como efeito uma valorização da primeira, por outro 

ponto de vista, serviu para desmerecer o movimento modernista. Um dos principais 

exemplos deste segundo movimento é a crítica feita por Monteiro Lobato à 

exposição de Anita Malfatti, em 1917.  Monteiro Lobato, crítico de arte renomado, 

enfatizou a necessidade de estabelecer um limite entre as expressões artísticas 

normais e anormais. Fazendo uso de um pensamento clínico, defendeu que arte 

seria uma representação da percepção que o artista tinha da realidade. A arte 

anormal era resultado de uma mente transtornada e não tinha valor estético dentro 

dos princípios imutáveis que regeriam a arte pura. Anita Malfatti se enquadrava na 

arte anormal16.   

 

5.3 Novas emergências: Nise da Silveira e a psicologia analítica 

 

 Vimos que, na modernidade, a principal via de união entre a arte e a clínica foi 

o pensamento de que as produções artísticas eram um reflexo da interioridade do 

criador. O paralelismo entre os artistas modernos e as obras feitas no asilo assumiu 

a função de desqualificar as duas experiências. Lima cita que o ápice desta 

concepção se deu em 1937, quando os nazistas expuseram trabalhos de 

modernistas do século XX sob o título de arte degenerada, obras que teriam sido 

feitas por homens esquizofrênicos e degradados moralmente17. Para alguns 

pensadores, este teria sido o ponto final de um diálogo entre a arte e a loucura.  

Seguindo um caminho diferente, a autora do livro Arte, Clínica e Loucura: 

território em mutação busca evidenciar quais foram as transformações que 

marcaram esta discussão e criaram novas paisagens para este cenário. Com o 

intuito de cartografar o movimento, Lima procura nos trabalhos de Nise da Silveira 

algumas linhas de fuga. 

 O Rio de Janeiro da década de 40 foi palco de experimentações distintas das 

que haviam ocorrido em São Paulo. Nise da Silveira, que atuava na cidade, se
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 Dentro deste contexto alguns críticos aproximavam a obra de Qorpo-Santo às criações modernistas 

para desqualificá-la e ressaltar seu caráter mórbido. 
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  As criações de Paul Klee e Lasar Segal estavam presentes na exposição.  



 

  



 

  

tornou psiquiatra do Centro Psiquiátrico Nacional18 (CPN), em 1946, e desde o início 

se manifestou contra os procedimentos19 clínicos executados por seus colegas 

psiquiatras, dando mais valor ao trabalho da terapia ocupacional. Defendia que as 

atividades oferecidas naquele setor permitiam o aparecimento da riqueza interna dos 

pacientes, sendo uma maneira de entrar em contato com a interioridade dos 

mesmos, além de melhorar suas condições de vida. Sua posição confrontava as 

teorias e práticas vigentes e, para que pudesse continuar seu trabalho, Nise teve 

que buscar apoio em pesquisas que mostrassem os benefícios da terapia 

ocupacional20.  

A psiquiatra acreditava que através das práticas não verbais poderia acessar 

o mundo interno dos pacientes psicóticos, fortalecer seu ego e comunicação com o 

meio social e possibilitar uma nova maneira para eles se expressarem. Ela 

compreendia que o hospital era por si só um espaço que adoecia e via a 

necessidade de implantar oficinas que pudessem transformar essa realidade.  

O hospital, todavia, não oferecia muitos recursos para seus projetos e os 

próprios psiquiatras não indicavam com freqüência as oficinas para seus pacientes. 

Um dos únicos espaços que conseguiu se manter ao longo dos anos foi o ateliê de 

pintura, que tinha como objetivo acessar os conteúdos internos dos pacientes 

através das produções, que deveriam ser interpretadas posteriormente numa 

psicoterapia.  

O ateliê era formado por uma equipe multidisciplinar que incluía artistas 

plásticos, impressionados pela qualidade das produções e interessados nas 

pesquisas relacionadas à criação. Para Nise, os monitores da oficina criaram um 

espaço de acolhimento e afeto que catalisava e potencializava o trabalho artístico.  

Entre eles está o pintor Almir Mavignier, que foi quem realizou pontes importantes 

entre o grupo do hospital e o circuito de arte. Junto a amigos artistas, como Abraham 
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  O Centro Psiquiátrico Nacional ficava no bairro Engenho de Dentro no Rio Janeiro, razão pela qual 

posteriormente o grupo de artistas do Museu de Imagens do Inconsciente era chamado de grupo do 

Engenho de Dentro. 
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  As práticas eram em sua maioria a eletroconvulsoterapia (ECT), a lobotomia e mais tarde o 

tratamento químico.  
20

  “A terapia ocupacional, entendida em um amplo sentido, tinha como objetivo encontrar atividades 

que permitissem aqueles que estão mergulhados no inconsciente a expressão de vivências não 

verbalizáveis” (LIMA, 2009 p.139) 



 

  

Palatnik e Ivan Serpa, Mavignier organizou uma série de exposições das produções 

dos pacientes, no Ministério da Educação do Rio de Janeiro, em 1947. 

Posteriormente, Nise trouxe o crítico de arte Mario Pedrosa, que organizou uma 

exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo e de quem falaremos mais 

adiante.  

O interesse dos críticos de arte e artistas pelo trabalho do grupo do Engenho 

de Dentro, aliado às preocupações com o futuro dos pacientes, acabou culminando 

com a fundação do Museu de Imagens do Inconsciente, em 1952. O museu recolhia 

e catalogava o que estava sendo feito e, à medida que deixou de ser apenas um 

centro de pesquisas clínicas e foi considerado um espaço artístico, serviu como um 

lugar de refúgio para essas obras e artistas dentro da comunidade.  

Apesar de nunca ter deixado a posição de psiquiatra e a preocupação 

científica, Nise incentivava o diálogo com outras áreas, chamando além de artistas, 

antropólogos, psicólogos e historiadores. Assumiu uma postura questionadora frente 

ao saber soberano da medicina e possibilitou que as exposições realizadas no Brasil 

e no exterior fossem ganhando um caráter cultural ao invés de psiquiátrico. O que 

garantiu que estas mudanças ganhassem consistência foram algumas 

movimentações anteriores. Nise e seus parceiros de trabalho perceberam na prática, 

que o ato de pintar já era uma atividade terapêutica em si, independente de uma 

interpretação psicoterápica. A qualidade estética das produções feitas no ateliê 

também os surpreendeu e, ante a necessidade de explicar essas constatações, Nise 

procurou a psicologia analítica.  

O conceito chave utilizado para a compreensão de tais fenômenos foi o de 

símbolo que envolvia compreensão da transformação da energia psíquica através da 

pintura. Além disso, o conteúdo das imagens produzidas também chamou a atenção 

de Nise e ela resolveu enviar algumas delas para Jung, que lhe respondeu que as 

experimentações apontavam para uma manifestação do inconsciente coletivo e que 

certas imagens eram mandalas:  

 

imagens que indicam uma tendência inconsciente a compensar o 
caos interior e buscar um ponto central na psique como tentativa de 
reconstruir a personalidade dividida (...), mas também [serviam] ao 
propósito criador de dar forma e expressão a alguma coisa que ainda 
não existe(...) (LIMA, 2009, p.141). 

   

 A partir destas idéias, Nise pode fundamentar suas proposições e defender 



 

  

que os trabalhos realizados pelos internos não eram a representaçao de seus 

sintomas ou somente uma representação de seus conflitos internos. A criação 

artística mostrava ir muito além, tinha uma função terapêutica: disparava algo inédito 

e transformador para si mesmo e para os outros – o símbolo.  

 O grande passo que a psicologia analítica deu em relação à psicanálise, na 

visão de Nise, foi exatamente a ênfase dada nas imagens e no processo de criação 

por ele mesmo. Não era mais preciso buscar algo que estivesse por trás das 

produções ou conteúdos disfarçados, uma vez que, a imagem já era uma expressão 

criativa, transformação de energia inconsciente e desorganizada em direção a uma 

nova organização e a uma autocura.  

 Há uma transformação na maneira de conceber o inconsciente. 

Sinteticamente falando, os junguianos defendem que o inconsciente não tem apenas 

uma dimensão pessoal, formada pelo acúmulo e armazenamento da história de vida 

de cada um e seus recalcamentos. Teria também um âmbito mais profundo formado 

por materiais herdados da humanidade, onde habitam mitos e imagens primitivas 

que podem renascer em qualquer momento da história em qualquer lugar, pois são 

coletivas. Expressa algo que é da ordem do impessoal.  

 Outra mudança implícita nesta discussão é o fato deste inconsciente não ser 

um mero reservatório de repressões expressas em sintomas, e sim um inconsciente 

produtor. É assim que chegamos à noção de que a obra cria algo novo, porque a 

arte é justamente um trabalho deste inconsciente que, além de criar algo novo, 

recria o próprio artista. Dessa forma, “a arte deixa de ser a expressão de uma 

subjetividade particular para ser instrumento de produção de subjetividade” (LIMA, 

2009, p. 157). 

 Neste ponto, uma colocação deve ser feita. A noção da psicologia analítica de 

inconsciente e de processo de criação ressoa na discussão que fizemos a respeito 

do Fora, no capítulo anterior, e nos dá algumas pistas de outros possíveis vínculos 

com o Fora, que não sejam sob a forma da clausura. Sem querer equiparar o 

inconsciente coletivo de Jung com o conceito de Fora21, não podemos negar que ao 

enfocar seu caráter produtivo e impessoal, há uma semelhança com a intensidade e 

atemporalidade do Fora.  

 Jung também apresenta que a pequena distância entre os loucos e os artistas 
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está relacionada ao fato de ambos abandonarem uma esfera de sua humanidade, 

no caso do artista em prol de sua criação. Os artistas trafegam pelos cantos, remam 

pelas margens. Se por um lado isto pode ser difícil e dolorido, uma vez que, os 

afasta da convenção e das escolhas pré-concebidas, por outro, permite uma 

abertura para escolhas singulares, que façam mais sentido dentro da existência 

única de cada um.  

 

5.4 Mario Pedrosa e um novo olhar sobre a arte 

 

 Lima já havia nos contado que foi Mario Pedrosa quem articulou os principais 

contatos do grupo do Museu de Imagens do Inconsciente com o meio artístico, a 

partir do final da década de 40, porém ainda não destacamos a importância do 

pensamento deste crítico de arte. Ele focava-se nas questões e problematizações 

estéticas levantadas pelas obras dos internos e, apesar de no início de seu contato 

com eles chamar suas formas de arte virgem, nunca as compreendeu sob enfoque 

psiquiátrico clássico, ou seja, buscando sintomas em traços e pinceladas.  

  Foi um pesquisador das produções desviantes dentro de um sistema 

capitalista opressor, exaltando a criação que brotava fora dos meios privilegiados, 

como a dos manicômios ou dos círculos modernistas. Considerava que as obras 

realizadas pelos loucos se aproximavam de uma arte primitiva, que confrontava a 

sociedade por seu caráter livre e coletivo.   

 Uma das principais contribuições de Pedrosa foi quanto à origem dos 

fenômenos estéticos, em direção a uma desmistificação do artista e da arte 

acadêmica. Questionava a noção de que a arte só podia ser feita por alguns poucos 

iluminados, sob o uso de técnicas específicas, em espaços determinados. Além 

disso, também se indignava com a sociedade capitalista e sua preocupação 

excessiva com os produtos concretos das criações artísticas – “fetichização das 

obras”, enquanto dava pouca atenção ao processo criativo.  

 Para ele, a criação era um fenômeno humano vital, qualquer um seria capaz 

de criar, desde que conseguisse suspender o trabalho da consciência e tocasse uma 

dimensão exterior, da ordem das sensações.  Dessa forma, confrontou os críticos de 

arte que desmereceram as exposições do grupo do Engenho de Dentro afirmando 

que a experimentação tinha mérito terapêutico, mas nenhuma relevância estética: 

separavam arte e ciência.  



 

  

 Ao longo dos anos, possivelmente neste embate com a arte conservadora e 

excludente, Pedrosa foi cada vez mais se distanciando da conceituação de uma arte 

primitiva dos loucos, e passou a focar estritamente na capacidade formal das obras. 

Não lhe interessava mais se elas tinham sido realizadas por psicóticos ou não, 

porque o processo criativo não representava nada, não estava no lugar de uma 

coisa que não poderia aparecer.  

 As proposições de Pedrosa e também uma série de elementos que 

atravessaram o mundo artístico a partir da década de 50 (concretismo, 

neoconcretismo, surrealismo, dadaísmo, etc.), promoveram mudanças na 

concepção de arte e na sua relação com a subjetividade. A compreensão de que a 

arte seria a expressão de um mundo interno foi esgarçada e revista. A expressão 

deixou de referir-se a algo que já existia numa subjetividade estática, e foi 

compreendida em criação, criando-se, dando-se. Buscava-se lutar contra a 

racionalidade, e a arte louca, rebelde e fora do sistema, era um dos meios de romper 

inclusive com a arte. As implicações dessas mudanças serão pensadas no capítulo 

seguinte, pois já fazem parte dos novos possíveis diálogos entre a arte e a loucura 

no contemporâneo.  

 Rumo à finalização deste capítulo colocaremos apenas mais alguns 

elementos históricos. Ao longo da década de 60, a descoberta da obra de Qorpo-

Santo revela os novos movimentos que passaram a cruzar este território. Após 100 

anos de esquecimento, finalmente ele pode ser olhado novamente e foram 

montadas peças de teatro inspiradas em suas produções, no final dos anos 60. 

 Por outro lado, as exposições das obras do Museu do Inconsciente 

continuaram sendo associadas a diagnósticos e à história das patologias por várias 

décadas. Nos anos 80, os artistas ainda eram desvalorizados e na “Exposição de 

Arte Incomum” em 1981, tais categorizações ainda eram apresentadas numa 

legenda ao lado das obras. Somente em 2000 vemos que isto deixou de acontecer e 

o trabalho dos artistas do Engenho de Dentro começou a ser olhado por ele mesmo, 

pela estética dissociada da patologia.   



 

  

 

 



 

  

6. A CATÁSTROFE E O SUBLIME 

 

 

Ao lado do poder, há sempre a potência. Ao lado da 

dominação, há sempre a insubordinação. E trata-se de 

escavar e ainda de escavar a partir do ponto mais 

baixo: esse ponto não é a prisão como tal; é 

simplesmente lá, onde as pessoas sofrem, onde são as 

mais pobres e as mais exploradas; onde as linguagens 

e os sentidos estão mais separados de todo e qualquer 

poder de ação e onde, no entanto, eles existem; porque 

tudo isso é a vida e não a morte. 

TONI NEGRI 

 

 

 

6.1 A criação 

 

 Antes de trazermos a loucura de volta para a discussão é importante 

acrescentar novos elementos e retomar alguns já pensados a respeito da arte e do 

processo criativo. Para tanto, faremos uso dos escritos de Suely Rolnik a respeito da 

subjetividade, criação, estética e clínica.  

 Para Rolnik (2003), a subjetividade é o espaço de experimentação onde 

realidades são criadas e dissolvidas e o processo de produção destas relações é a 

resposta à necessidade de construir uma forma de expressão para um campo de 

forças que interage com o corpo. De certa maneira, ela parece se referir ao campo 

de forças que chamamos, em outro momento, de Fora.  

Na concepção de Rolnik haveria duas possibilidades de apreensão do mundo: 

através da forma e através da força. A primeira consiste na percepção, 

compreensão empírica que nos permite construir as representações visuais, 

auditivas, etc., - a existência formal da subjetividade. Nela seriam construídas 

macropercepções, que separam os movimentos do corpo e os tornam objetivos; é 

através delas que a subjetividade cria as representações que lhe permitem situar-se 

na realidade empírica. 



 

  



 

  

A segunda se refere à sensação, ao invés da percepção, ou seja, fala do 

contato com uma região intensiva de forças que percorrem o corpo, o movimentam e 

lhe penetram na forma de sensações. As sensações pressionariam o corpo para que 

ele as exteriorizasse e as formas produzidas neste processo seriam gestos, 

palavras, música, etc. Rolnik (2003) sugere que essas formas são secreções de um 

“corpo-vibrátil”, do plano das “micropercepções”, que ao pedirem passagem 

desestabilizam as formas dominantes e transformam os sujeitos e o mundo.     

Entre estas duas formas de conhecer o mundo haveria uma tensão que é a 

origem da potência criativa e para que ela se concretize é necessário que os sujeitos 

habitem essa região de paradoxo entre os dois sistemas. Quando falamos em Dobra 

subjetiva percebemos que ela se situa em uma região de paradoxo e que viver sob 

esta contradição é condição humana, mas causa a vertigem, pois significa um 

movimento constante de questionamento das formas vigentes, que termina por 

expropriar-las e evocar novas criações. Uma das principais implicações deste 

processo é que as formas de subjetivação serão sempre efêmeras e com um 

equilíbrio instável (Rolnik, 2003).  

Contudo, não apenas a potência criativa é incitada na tensão formada entre 

as duas maneiras de apreender o mundo, também é convocada uma potência de 

resistência, que tem o papel de afirmar as mudanças que foram suscitadas pela 

potência criativa e permitir que elas se inscrevam na vida. 

Posteriormente retomaremos a discussão que fizemos na introdução a 

respeito da comercialização da potência criativa, por agora nos deteremos na 

ligação da arte com o processo criativo. 

 

6. 2 Arte e criação  

 

Ao discutir a questão da estética e da criação no campo da arte, Pelbart 

apresenta idéias similares às de Rolnik quanto ao elo da criatividade com a 

necessidade de expressão do campo de forças. A autora chamou o campo de 

forças, do qual nasce o novo, de corpo vibrátil, enquanto Pelbart utiliza a nomeação 

de Fora ou de caos-germe: “uma catástrofe que pode gerar uma ordem e um ritmo, 

caos-germe” (PELBART, 1989, p.105). 

Segundo o autor, a questão das formas e das forças permeia a estética e 

para Deleuze a arte deve justamente captar as forças e não tentar inventar ou 



 

  

reproduzir formas. Aqui a arte não tem mais uma função figurativa, de representar 

realidades e sim de liberar formas que lhe tocam. Falamos de uma arte desfigurada, 

do trabalho de tornar visíveis forças que estão invisíveis ao invés reproduzí-las. 

Há um “algo a mais” na subjetividade que a dimensão psicológica: o corpo 

vibrátil, o Fora, o Caos. No entanto, vimos que este a mais traz um incômodo, 

porque nos desorganiza ao produzir em nosso corpo uma sensação que não 

compreendemos e não sabemos onde colocar. A arte, por exemplo, surge da 

tentativa de decifrar este campo de forças que pede passagem através das 

sensações, produzindo um signo, uma forma. Não se trata de interpretar o que 

acontece, mas de produzir um sentido novo e visível que tem como efeito mudanças 

na subjetividade.  

 Entretanto, já problematizamos no capítulo anterior que não foi sempre esta a 

concepção de arte. Os artistas modernos romperam com a representação e com a 

idéia do artista como entidade superior que se relaciona com um universo inatingível 

para meros mortais, separado do dia-a-dia. Trabalham com aquilo que está no 

mundo, com a matéria, acolhendo experimentações que se chocam com a idéia de 

harmonia e acabamento.  

Segundo a Enciclopédia Artes Visuais Itaú Cultural, para muitos pensadores a 

passagem da arte moderna para a arte contemporânea ocorreu na década de 60 

com a chegada da pop arte e do minimalismo, e com a abertura deste campo para 

experiências culturais diferentes que desafiaram as compreensões habituais. O 

artista contemporâneo faz uso de materiais díspares, articula linguagens - dança, 

teatro, escultura - mas vai além, criando procedimentos únicos de exploração dos 

materiais. Leva ao limite a questão do que é arte e propõe uma “estética do 

inacabado”. 

O foco se desloca completamente do objeto de arte, que é apenas um 

aspecto da obra – “um condensado de signos decifrados que introduz uma diferença 

no mapa da realidade” (ROLNIK, 2002, p.4) e a arte passa a ser “o exercício de 

rastreamento das mutações que se operam nas sensações, as quais indicam o que 

está pedindo novo sentido, novos recortes e novas regras, orientando-se assim o ato 

de sua criação” (ROLNIK, 2003, p.4). 

 Ao procurar comportar produções marginais foi a própria sensibilidade 

contemporânea que se modificou e as manifestações artísticas passaram a trabalhar 

no sentido de presentificar o que não podia ser presentificado. Assim, a linguagem 



 

  

utilizada será informe, fragmentária, complexa e inacabada, exatamente porque fala 

de algo irrepresentável. As práticas são inúmeras, cada artista escolhe a sua. Nota-

se que a arte intensificou o questionamento e as críticas a respeito do sistema 

artístico tradicional vigente e até sobre o que era ou não considerado arte.  

A arte contemporânea desterritorializa o espaço, os objetos, o artista, o 

espectador, a apresentação e recepção da obra de arte. Intervenções urbanas, 

performances e ações “tornam-se” arte. As obras de alguns artistas são efêmeras e 

não se materializam em um objeto. Fala-se de arte conceitual, receitas de obras que 

nunca serão realizadas, de intervenções no ambiente natural de grande magnitude 

que só são vistas por fotos, como fincar 400 pára-raios num deserto dos Estados 

Unidos. Obras em ato que só podem ser vividas por instantes.  

Em uma de suas produções, Lygia Clark recebia seus clientes em casa, 

pedia-lhes que se despissem e lhes acariciava, aquecia, esfregava, apertava, etc. 

com objetos. Seu objetivo era terapêutico - incitar a potência de vida que se 

encontrava paralisada no corpo. Encontramos espalhados pelas cidades graffitis que 

interferem no espaço urbano e aparecem e desaparecem, sob o spray de novos 

desenhos que os “atropelam”. Dentro de um manicômio Artur Bispo do Rosário 

recolheu as sucatas da sociedade de consumo e construiu um mundo à parte.  

 Ocorreu um abandono do espaço tradicional do meio artístico: o museu e a 

galeria, ou estes mesmos foram transformados e articulados às obras. Questiona-se 

a reificação dos objetos de arte na clausura do museu, onde não podemos ver a 

prática estética que os originou. O espaço da arte contemporânea é o espaço 

coletivo, o espaço público, nenhum espaço, espaço da existência. Já os objetos 

produzidos são comuns e descartáveis, assim como os materiais utilizados e têm 

sentido somente dentro do contexto no qual são trabalhados, dependem de um 

espectador. Diversas obras se completam somente quando o espectador interage 

com elas, ou seja, fora da experiência alguns objetos não têm valor estético e, 

portanto, não podem ser comercializados. Instaura-se um confronto com a 

fetichização da arte que domina as criações artísticas. A obra descontextualizada 

não é objeto de consumo.  

Em última medida, a arte contemporânea evidencia de forma gritante o 

caráter problematizador da arte: “decifração de signos, produção de sentidos, 

criação de mundos” (ROLNIK, 2002, p.4).  

 



 

  

6.3 Vizinhanças 

 As características da estética contemporânea, marcada pela fragmentação, 

pelo efêmero, pelos fluxos, pela perambulação, pela flutuação de personagens, pela 

linha tênue entre concretude e alucinação, pelo inacabamento e complexidade, 

nitidamente ecoam no campo que chamamos de loucura (Pelbart, 2000). Talvez por 

isso estes dois espaços (arte e loucura), ao se acolherem mutuamente, sejam palco 

de produções intrigantes.  

Discutimos no segundo capítulo o que acontece quando a Dobra subjetiva, 

envergadura do Fora na qual ele se encontra desacelerado, se rompe e 

submergimos num “espaço” de pura exterioridade, onde somos arrebatados por 

forças que nos atiram para todos os lados, sejam as forças do Fora, do Poder ou 

dos estratos do Saber. O sujeito perde sua subjetividade, fica escancarado por um 

lado, e por outro, preso na figura social do louco.  

É o caso de Fernando Diniz, um dos pintores do ateliê de pintura do Engenho 

de Dentro. Ao discorrer sobre seu trabalho, Lima (2009) expõe a compreensão de 

Nise da Silveira a respeito da vivência do espaço e do corpo nos sujeitos psicóticos. 

A psiquiatra havia bebido na fenomenologia de Merleau-Ponty, que dizia que o que 

levava os indivíduos a enlouquecer não era a falta de crítica, mas sim um 

“estreitamento” de seu espaço de vida, a tal ponto que os objetos ficavam 

demasiado próximos e os limites entre o mundo interno e externo se esvaíam. Para 

Nise tal dinâmica se expressava nas obras dos artistas da oficina, eles 

demonstravam uma “tonalidade íntima dada à representação do espaço exterior” 

(LIMA, 2009, p.189).   

 Nas palavras de Pelbart é a  

  

vida quando ela experimenta seus limites, quando ela tangencia 
estados alterados, quando ela é sacudida por tremores fortes 
demais, por rupturas devastadoras, intensidades que transbordam 
toda a forma ou representação, acontecimentos que extrapolam as 
palavras e os códigos disponíveis, ou o repertório gestual comum, 
mobilizando linguagens que põem em xeque a língua hegemônica, 
que reinventam uma vidência e uma audição. É a vida quando ela 
está às voltas com o irrepresentável, ou com o inominável, ou com o 
indizível, ou com o invisível, ou com o inaudível, ou com o impalpável 
– com o invivível (PELBART, 2000, p.104).  

 

 Na contramão estariam os sujeitos aos quais Rolnik (2005) chamou de 

neuróticos, aqueles que criam uma barreira para se proteger das desestabilizações  



 

  

 

 

 

 



 

  

provocadas pelo contato com o Fora, com o corpo-vibrátil. Ao invés de naufragarem 

no campo de forças, como o fazem os psicóticos, eles bloqueariam qualquer contato 

com esta dimensão do sensível. Para ela, os neuróticos teriam uma subjetividade 

reduzida ao psicológico, que se defenderia da experiência de um vazio/pleno que 

questiona o sistema e provoca o novo. 

 Porém, qual seria a relação da arte com tudo isso? Ora, em capítulos 

anteriores já pensamos que a arte é uma das maneiras de entrar em contato com 

essa região de potencialidade sem submergir nela, podendo suscitar e incitar a 

decifração de forças. Na sociedade capitalista, a arte vem sendo fetichizada e a 

capacidade criativa vampirizada pelo mercado. Contudo, a clausura da arte na obra 

ou a clausura da força invenção no comércio não são os únicos relevos da arte na 

conjuntura atual e, talvez, nem possamos chamar tais processos de arte. 

A arte nos leva a uma experiência estética no sentido de colocar toda a 

subjetividade em obra, em construção de si mesma e do mundo, e não por ser uma 

experimentação que prima pela beleza e pela harmonia. No processo artístico 

entramos em contato com a potência de forças sob a forma da desrazão, parecido 

com o que Rolnik (2005) descreveu sobre os borderlines, sujeitos que para ela 

vivem na fronteira entre a micro e a macropercepção, que habitam o paradoxo da 

existência e podem ser, assim, o que Pelbart nomeou de pensadores do Fora.  É 

claro que este é um processo doloroso, pois implica em viver de vertigens, de 

colapsos e de exaltações - experiência que ronda à da loucura.  

Todavia, na loucura os indivíduos não vivem o paradoxo desta maneira, pois 

neles as desestabilizações e interpenetrações de forças não cessam de acontecer. 

Elas lhes cruzam todo o tempo e eles não têm filtro, nem a força de resistência - são 

atravessados por tudo e não conseguem inscrever as mudanças em sua vida. 

 No caso destes indivíduos que perderam os contornos subjetivos, a arte é um 

dispositivo que mobiliza a dimensão estética de sua subjetividade e possibilita a 

criação de novos sentidos para a experiência de colapso na qual se encontram, 

ajudando na reconstrução de um território de existência, de uma relação com o 

mundo. A loucura para alguns psicóticos é uma vivência sufocante e opressora e a 

arte surge como uma brecha por onde podem respirar e deixar o ar circular, espaço 

vazio em meio a um turbilhão. Isto porque não existe apenas dor e sofrimento no 

que chamamos de loucura), mas uma luta pela vida, que envolve morte e vida, o 

corpo e os afetos, o silêncio e a voz, etc. (Pelbart, 2000). 



 

  

 Insistimos, mais uma vez, que a arte não é para estes sujeitos (e para 

ninguém) apenas uma expressão de conteúdos internos. Lima argumenta que ao 

recriar sentidos, a expressão artística constitui um novo espaço onde pode habitar 

uma fronteira que lhes ajuda a suportar as viagens que fazem ao Fora, sem que se 

afundem nele e percam suas delineações subjetivas ou no caso de perderem que 

não seja de maneira violenta e freqüente.  

 O dispositivo artístico permite uma reterritorialização para sujeitos que estão 

desprovidos de um território, isto significa que é um campo onde podem se 

reinventar, explorar novas possibilidades de ser no mundo cotidiano. Em última 

instância este diálogo com o corpo-vibrátil, com o caos, aumenta a possibilidade de 

serem afetados e promove uma resingularização. Processo que afirma a potência da 

vida mesmo onde ela se encontra mais frágil. 

 Lima ilustra este processo ao comentar o caso do pintor Fernando Diniz que 

“Do eu imobilizado em seus vívidos psíquicos, ele saltou para o mais impessoal, 

para habitar um lugar de criação, ativar um modo de vida e criar uma consistência 

para a sua errância que se deu, por cinqüenta anos, dentro de um hospital 

psiquiátrico” (LIMA, 2009, p.198). 

 No entanto, quando é possível visualizar na atividade artística certa função 

terapêutica mais explícita, ela freqüentemente se transforma em alvo de duras 

críticas e de desvalorizações de seu caráter estético, a obra de Lygia Clark é um 

exemplo disto. Falam como se clínica e arte fossem territórios completamente 

dissociados, porém é na busca de uma sustentação da vida através da criação que 

podemos situar a vizinhança entre a arte e a clínica (Rolnik, 2002). Afinal, a primeira 

trabalha com rupturas na linguagem, enquanto a segunda se esforça para que 

estejam presentes na linguagem “expressões singulares, solitárias e sem sentido” 

(LIMA, 2009 p.215). Aquilo que foi rejeitado pela cultura, por desestabilizá-la de 

maneira insuportável, pode estabelecer com a arte uma relação que vai além da 

cultura e assim preparar um novo território não apenas de existência, mas de 

inserção na vida.  

A cura nesta concepção é poder reconstruir a existência de maneira singular 

na afirmação da vida como força de criação, como subjetividade estética e em obra, 

já que vimos que a patologia aparece ao haver uma interrupção do processo criativo, 

seja por uma imersão absoluta na exterioridade, seja por uma obstrução do contato 

com ela. Opera-se uma mudança, portanto, no conceito de clínica, que deixa de ser 



 

  

compreendida sob a lógica da patologia com foco na sintomatologia, para abranger 

os processos de promoção da vida e da criação.  

Referimos-nos a “saúde poética” nas palavras de Rolnik (2005), ao contrário 

da “gorda saúde dominante”22 (Pelbart, 2000), que seria uma saúde acabada e 

perfeita. Esta concepção da saúde como um fim a ser atingido, baseada num 

equilibro, é usada com freqüência no campo da saúde e é exatamente com ela que 

buscamos quebrar. A própria definição de saúde da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) como o completo bem-estar bio-psico-social e não somente a ausência de 

afecções ou enfermidades é um exemplo disto.  

Já está nítido que aqui saúde é algo diferente, é da ordem do inacabamento, 

da imperfeição e do estranhamento. Uma saúde frágil e incerta, que por estar 

também em obra está aberta para o mundo e pode ser vital, mesmo no contexto da 

doença. Rolnik (2005) chega a lembrar que Deleuze já falava que os criadores e 

grandes pensadores eram dotados deste tipo de saúde, por um lado viviam uma 

vida precária e uma saúde cambaleante, por outro atingiam o grau máximo de 

potência de vida. Seríamos na concepção de Guattari máquinas autopoiéticas, 

produzimos a nós mesmos, nossa organização e nossos limites ao rearranjar o 

caos.  

Abordamos até aqui uma dimensão clínica da arte, porém ainda não 

evidenciamos outra dimensão que é indissociável e está presente em qualquer 

processo criativo, a crítica - força que questiona e transforma a realidade, abrindo 

espaço para que surjam devires. O caráter crítico presente na arte e na clínica evoca 

não apenas a transformação que se dá em cada sujeito, mas também na realidade.  

Isto porque a criação é obra de uma subjetividade fabricada, produto de 

relações e vetores de subjetivação individuais, mas também coletivos, humanos e 

inumanos. A arte é um agenciamento, um processo coletivo que envolve encontros 

múltiplos e heterogêneos. É o que observamos na experiência do Engenho de 

Dentro: através do ateliê de pintura, numa interlocução com o espaço, com os 

artistas, com os monitores, enfermeiros, com sua vida, suas potências e seus 

abismos, os pacientes puderam inventar novos sentidos para suas existências, 

assim como provocaram mudanças na realidade (Lima, 2009).  

Não se trata apenas de uma mudança no circuito mais íntimo que habitam - 

                                                 
22

  Conceito de Deleuze referido por Pelbart no livro A vertigem por um fio. 



 

  

ainda que estas transformações sejam preciosas - incitam também reorganizações 

na cultura dominante. A produção de arte para eles é uma maneira de reinserir-se 

dentro do universo social, de saírem do papel de louco, psicótico ou esquizofrênico. 

O enclausuramento da desrazão na forma da loucura pode ser estourado na medida 

em que os sujeitos produzem fatos de cultura. É uma linha de fuga para estes 

personagens em sua luta contra os processos de homogeneização das diferenças e 

de patologização identitária, a possibilidade do nascimento de um devir minoritário.  

Um belo exemplo de articulação entre um dispositivo estético e vidas em 

condições precárias nos dia de hoje é a Cia Teatral Ueinzz, formada em 1997 e 

composta por pacientes e usuários dos serviços de saúde, atores, estagiários de 

teatro, compositores, filósofos e diretores de teatro. Começou associada ao Hospital-

Dia A Casa, na cidade de São Paulo e, em 2002, se desvinculou da instituição. O 

grupo já fez diversas apresentações tanto no país, quanto no exterior, e 

recentemente realizou o evento Ocupação Ueinzz, no SESC Avenida Paulista. 

A Ueinzz ganhou o título de ser uma esquizocenia, interface entre o teatro e 

loucura e talvez seja um dos únicos grupos desse gênero no Brasil. Pelbart (2007), 

um dos seus organizadores, afirma que a trupe coloca a vida em cena, vidas que 

estão por um triz. Ele defende que as mesmas questões que atravessam a arte 

contemporânea atravessam o espetáculo de Ueinzz. O teatro busca na loucura uma 

maneira de falar do irrepresentável, da ruptura de linguagem da estética 

contemporânea, oferece recursos para que o Fora, no qual alguns sujeitos estão 

soçobrados, possa ser figurado e que o naufragar possa se transformar mais em 

uma vertigem. Se o teatro da vida cotidiana prende estes indivíduos em um nada, 

neste outro teatro eles podem dar novas costuras às suas subjetividades precárias.  

 

Nessa conexão tais traços singulares são colocados em evidência 
mas ao mesmo tempo desterritorializados de seu contexto 
psiquiátrico, e arrastados para longe de si mesmos, são prolongados 
até uma vizinhança que lhes permite uma transmutação amplificada, 
numa dinâmica que extrapola completamente os dados iniciais e 
personológicos, fazendo-os reverberarem com a cultura como todo e 
experimentarem variações inusitadas. (...) Não é um ator 
representando uma personagem, mas tampouco é ele se 
representando, e o ator produzindo e se produzindo, criando e se 
criando ao mesmo tempo num jogo lúdico e existencialisante, 
desdobrando uma potência, ainda que na forma de entidade histórica 
ou cósmica (PELBART, 2000, p. 106). 

 



 

  

 

 



 

  

A loucura e a clínica trouxeram mutações para o campo da arte, experiências- 

limite e práticas marginais como a arte bruta de Jean Dubuffet, problematizaram a 

conceituação do que era arte e abriram espaço para a compreensão de estética com 

a qual trabalhamos neste estudo. Sob outro ponto de vista, a arte louca também 

afetou a área da clínica, ameaçando as instituições que anestesiavam a 

sensibilidade de seus pacientes e estagnavam seus pensamentos ao domesticar 

seus corpos e castigar seu espírito.  

Como vemos no exemplo de Ueinzz, falamos de práticas estéticas que se 

situam fora do circuito artístico tradicional e práticas terapêuticas que se dão fora 

das instituições psiquiátricas. Falamos de uma clínica que está em consonância com 

as políticas de desinstitucionalização advindas da Reforma Psiquiátrica e que 

ultrapassa os hospitais, se dá na cidade, junto aos outros. Na visão de Pelbart 

(2004) seu efeito terapêutico vem exatamente do fato de não ser realizada nos 

espaços de terapia convencional e de estar focada no processo de criação e não na 

normatização e redução de sintomas.  

 

6.4 Conclusão  

 

 Presenciamos nesta conjuntura, portanto, uma estetização do cotidiano e a 

redefinição da atividade artística como vida. Contudo, já discutimos que outros 

processos, que marcam a contemporaneidade, são obstáculos para estas novas 

movimentações. A questão do biopoder foi discutida no primeiro capítulo e citada 

poucas vezes nos capítulos seguintes, no entanto ao permear as formas de 

subjetivação de que falamos, ela se fez presente todo o tempo. 

 Vivemos num mundo em que até mesmo as maiores sutilezas da vida se 

tornaram elementos a serem controlados pelo poder. Nosso desejo está capturado e 

a existência foi reduzida a sua forma biológica. Além disso, constantemente temos 

que nos encaixar nos modelos de subjetividade dominante e os processos de 

singularização são suprimidos. Qualquer diálogo com a dimensão do Fora, com o 

corpo vibrátil, com o Caos, com o campo de forças tende ser desqualificado, 

enclausurado e devorado pelo capitalismo globalizado. Habitamos um mundo 

claustrofóbico, porque não se relaciona com as dimensões de exterioridade, um 

manicômio mental que confinou a desrazão. (Pelbart, 2000) 

 Se a loucura já foi vangloriada por ser um espaço privilegiado de contato com 



 

  

a exterioridade, seja no seu caráter criativo, seja no monstruoso; hoje em dia, 

analisamos que ela já foi capturada, é parte de nossa sociedade e funciona dentro 

dos dispositivos do poder. Para Pelbart (2000), na forma da clausura, a loucura 

deixa de ser uma vivência transgressiva de demolição de fronteiras. Quando 

Deleuze e Guattari abordaram a esquizofrenia, não se referiam ao tipo psicossocial 

do louco, mas a um tipo de processo em que os fluxos produzem 

desterritorializações e descodificações. 

  O capitalismo seria esquizofrênico e esquizofrenizante, vimos no primeiro 

capítulo que ele produz os modos de vida que devemos consumir e trocar 

incessantemente. Não temos tempo de assimilar um modo e já somos convocados a 

assumir o próximo. Entretanto, há um grande paradoxo, porque para manter está 

ordem de desterritorializações sucessivas, “se vê obrigado a enclausurar nos 

hospitais os esquizofrênicos [esquizofrenizados pelo próprio sistema], operando uma 

reterritorialização brutal daqueles que recusam qualquer codificação” (PELBART, 

2000, p.162). 

  

 Sob esta necessidade de estarmos nos reinventando todo o tempo, nossa 

força invenção é mais do que estimulada, ela é apropriada e cafetinada pelo capital, 

que de maneira perversa termina por aliená-la do processo vital que a produziu. 

Neste contexto, a arte é tornada uma mercadoria a ser consumida, fetichização que 

reifica tanto o processo criativo quanto a própria obra de arte.  

São os “tempos desprovidos de poesia”, nas palavras de Rolnik (2005), que 

ressoam em questionamentos que Lima propõe em seu livro: 

 

Como criar territórios, que não sejam prisões, em um mundo que 
produz incessantemente desterritorializações? Como construir um 
plano de consistência no qual possamos afirmar a singularidade, sem 
cair nos individualismos e nas exaltações do eu tão freqüentes no 
contemporâneo? Como afirmar a vida mesmo nos espaços e nas 
situações as mais precárias, criando um mínimo de terra para habitar 
e, ao mesmo tempo, as linhas por onde fugir? (LIMA, 2009, p.196) 

 

Defendemos que neste contexto de biopoder, a loucura em sua forma potente 

(desrazão), pode servir como uma resistência aos processos de esvaziamento 

subjetivo. A arte é um dispositivo importante neste cenário, pois implica numa 

estética que não apenas comporta rupturas de sentido, mas que pode lhes dar 



 

  



 

  

novas formas, incitar novos sentidos e construir subjetividades e mundos que nunca 

serão estáticos. Apesar de na atualidade a criação artística ter sido confinada na 

figura do artista, as práticas de afirmação da vida podem ser feitas por qualquer 

indivíduo e em qualquer lugar. A arte nada mais é do que uma das maneiras da 

desrazão se relacionar com a exterioridade, é um campo fronteiriço. Não significa 

nem uma imersão completa no Fora, como o que acontece com os loucos, nem um 

bloqueio do contato com essa dimensão, como no caso dos neuróticos.     

Através dos diálogos entre arte e loucura notamos o nascimento de uma 

resistência que evoca, em última instância, um poder da vida em contraposição a um 

biopoder. É neste ambiente opressor, em que somos obrigados a nos reinventar 

todo o tempo, que podem nascer focos pequenos de rebeldia que respondem aos 

controles invasivos e às técnicas de padronização com uma potência de vida. Sem 

dúvida a arte não é a única linha de fuga, mas é um dispositivo potente do qual 

devemos fazer uso para que possamos afirmar o direito à desrazão.  

No presente estudo, fomos percorrendo os temas da arte e da loucura e 

algumas de suas possíveis articulações. O interesse inicial talvez fosse apenas 

entender qual era a proximidade entre os dois campos. Para esta compreensão 

fizemos uso do conceito de Fora e da diferenciação entre loucura e desrazão. 

Porém, à medida que as leituras avançaram fomos levados para novos percursos e 

nos encontramos com o terreno da clínica. Ademais, pudemos repensar os próprios 

conceitos com os quais trabalhávamos, ao mesmo tempo em que fomos 

escrevendo.  Assim, a noção de estética foi entendida para além do belo, a loucura 

pode ser vista como a clausura de um contato com a desrazão num tipo social, a 

arte pode deixar de ser ausência de obra e se tornar um devir.  

 

Nesse processo a loucura encontrou uma linha de fuga que extrapola 
o campo de uma interioridade subjetiva; a arte, uma outra linha, que 
pode levá-la para espaços que extrapolam o campo de uma atividade 
delimitada e autônoma; a clínica, uma terceira linha que pode levá-la 
a extrapolar o domínio do patológico (LIMA, 2009, p.226). 

 

 Discutimos aspectos teóricos destas relações que abrem para os sujeitos um 

campo de linguagem cultural e os deslocam de sua circulação habitual (circulação 

excludente e patologizante, no caso dos loucos) pelo campo social. Porém, fica em 

aberto a questão: como criar dispositivos que implementem efetivamente uma 

maneira criativa de articular os campos, sem que a criação louca se torne uma 



 

  

prática de “mentirinha” ou “café com leite? O que já está sendo feito neste sentido 

além do que já mencionamos?   
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