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lVíse revela novas imagens do inconsciente
ii doutora Nise da Silveira terminou
de escrever o segundo volume
do livro Imagens do Inconsciente
com trabalhos de internos do
Centro Psiquiático Pedro lido Rio
Lina de Aibuquerque
I,'ma peneira e um abanador. Os dois
,irtesanatos de palIta nao (oram colocados por
(casI) na parede do escritório da psiquiatra alagoaia Nise Magalhães da Silveira, no andar de cima do
seu apartimento.tioFlarncng i. Como tudo naquele espaço onde trabalha essa que para muitos é considerada a principal herdeira do pensamento junguiano no País, esses objetos têm o que dizer. Antes
e terminar um texto, Nise tem mania de peneirar
iflúmeras vezes o material colhido. Retirar os excesiQs e as impurezas. Para dar conta desse trabalho de
srcladeira carpintaria, ela gosta ele olhar para o aba
liador. A imagem lhe provoca uma sensação de ali-

Rio

vio.
"os meus nobres brasões
Essas duas peças
indígenas", como costuma dizer - - têm especial significação nesse momento. Aos 87 anos, Nise acabou
de dar a pincelada final no seu trabalho mais receflImagens do InconstC: o segundo volume do livro
ciente, uma continuação da edição lançada em
1980. Com o apoio cultural da Bolsa Vitae, a psi
üiatra se dedicou durante um ano a eswdar os dcenhos. pinturas e esculturas dos internos do Cen
(ro psiquiátrico Pedro Ii, no subúrbio carioca de
rigenho de I)entro. As obras foram selecionadas
entre mais de 300 mil doacert'o do Museu de Ima
gens do Inconsciente, onde ela introduziu ateliês de
arte a partir de 1916.
Nise fala de seu novo trabalho enquanto toma o
tradiciotzil chá das cinco, na companhia da psiquiarra aposentada Alice dos Santi is e da colalx radora
do grupo de estudos CGJutig, Elia MelIo. Participa
çamhii'ni Iiiiz Cark s McUo, atual eliruti r ela seção de
4OLi5 do Museu de Imagens do Inconsciente,
que ata >mpanhou cadi passo da elaboração dos
dez capítulos e 204 ilustrações que compõem esse
olunie. Fazecti fundi > à conversa insistentes latidos
de uiti cão que l)tii seiti cerimoii!a pela sala. E a
cachorra Xaiia, de -\ndiê, um adolescente filho ele
Nilza, governanta que mora com ela desde a morte
(lo niaridi e prinio da psiquiatra, o niédico sanitalista Mário da Silveira. em 1986.
A preSCulCa do cach rr 1 na sala re'niete a uma
j)eigunta (lti5C óbvia para qoeni cotchece utu pouço di) seu trabalho ciii tI irno ela defesa do poder
jer:lpêutici i atril,uidc i ai s animais e esta acostuma
(lo a sé li senipre ao lado dos felinos. Onde estão
ris lam is is tratos ela cl iutor:I Nise? t 'm deles, l.eo,
cst:i elorinindo tio seu Cl00 Os (loiros três V(Vt'ill
feinv; se I1:',(:tF:IIiI
tIO escn OíiO e tt'ehis as
ios participanles das ruo1liOeS do ItruiPo de estudo
C.Gjung. por ela coordenhelas no andar su perk r
de seu apartametito- () veIlio gato Mestre Onça não
está mais ali. Ele morreu
alguns meses antes ele Nise terminar esse segundo
volume, mas pode ser cricoi)t,-;t(J( > na dedicatória
do livo . junto com o none de fton llirsznian, cineasta morto em 1987,
i°-' registrou o seu trabaDiii na t ril ogia Imagens
Iø Inconsciente. Por in
f1ência dc Nise, os gatos
até hoje podem ser ciie- pntrados circulando pelcs ejuairc i cailk)S dc> Pc.-.- -dro II.

No altO, duas esculturas
do Lúcio: antes e depois da
leucotomia; abaixo, o
último retrato da amada
de lseac -ele morreu com
opincelfl8 mão

Filha única de uni casal ele pernambucanos. o
professor de matemática Faustino ela Silveira e a pianista Maria Elidia, a psiquiatra Nise ela Silveira, natural ele Maceió, despista quando a conversa envereda
part o lade. pesoal. "Não gosto ele rcportaiscns estilo Felix Pacheco", ironi7i. Felix Paclieco é o nome
de um instituto carioca especializado em tirar carteir,is ele identidades. Quer falar de seu trabalho e não
dos motivos pelos quais não teve filhos. Mas há dados indispensáveis para conhecer a sua trajetória de
vida. Depois ele ter estudado Medicina, na Bahia,
Nise foi morar no 1 kcspital da Vrca (atual Pinel).
Apanhada lendo livros ele Karl Marx durante o Estado N ivo, ficou t rancafiaela por tini um) e eluatro meses numa cela, a sala c. Na prisão, conheceu o escri
tor Gi:cciliano Ranios que a transkirmouc m pc'rso
Sil
:uuecn d()livro Mci ôrias do Cárccrc Nisu-
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Entre a arte e a esquizofrenia
E

tqUanto a psiquiit ria oficial praguejava contra as
idéias de' Nise da Silveira, artistas e CrítiCos como
Mário ('edrosa tiianih,çtavani o mais vivo interesse pelo seu trabalho. Diante das pintutras ele um dos intertIOS do Centro I'siqetiãtrico Pedro II, longamente comentadas no seguindo volcime de Imagens do Inconsciente, Ferreira Guil!ar se rendeu: "f o maior pintor brasileiro". Ele falava ele Emydio. No momento em
uiie Nise acerta os detalhes ela edição do stu livro com
urna editora paulista. Rulxrtis Corrêa encena em São
I'aulo unia niontagern encomendada pela psiquiatra
para ser montada no Pedro II: a peça Artaud!. Há poucos dias, o ator foi eiupuissaelo presidente da Sociedade Atuigos do,\íxiscki ele Irn:tgetis do Inconsciente. Até
amanhã, aliás, o TBC ( Ruia Major Diogo, 31 5 ) mostra
utma série de elocuiiiie'titfirios sohre a relação entre a
s-eira ccimeu e) pão que o diabo amassou. Resistiu - arte e a esqutiz) ifrc'nia estabelecida por Nise
está sempre resistindo, mesmo hoje, obrigada a loNo piimCiro voluttie ele Imagens. lançado pela Edie ganhou
comover-se numa cadeira de rodas
tora Alhambra, Nise se ocu[)iflt do cstutdo de obras d
uma elefiuiição precisa do psicanalista 1-lélio Pelegri
niir> s pacientes. ei )mo as elo pintor Fcrmiado Diniz
n(). morto há três anos: "Nise é um anjo luro".
hu je recotilcecido internacionalniente. ('ara ser fiel a
Corno anjo, conseguiu sobrevoar quase todo.
1ensnlentu> ele Nise. 'pacie'tiie não é propriamentt
uma palavra correta. 'Paciente é tini ser fassivO qu
1 )u ra, ignorou 4 psiquiatria oficial que a julgava teia loca por distribuir pincel e tinta aos doentes e por
requer tutela", e'la diz. Ao telerir se aos chaiimaelos lou
bradar contra os seuS recursos, quando ainda netii
cos. a psiquiatra há mutito tempo vem fazertelo uso do.
era moda criticar o eletrochoque. Ficou anos afastautma expressão do h(m)em de teatro AntoniO Artaud
e la ispicios 'S(> peSsoa)
da elo seniço público. Escolhida como um dos desque moroui nleiitos anosm
taques dcc especial ele fito-ele-ano Mulher-90, da
(Ice vivem os inctiiie'ráveis estados do ser".
Que'iti assistir aos auelivisuiais dcc IliC', se' adianta nt
Rede Globo, Nise ainda parece desconfiar desse
crescente interesse em tomo do seu trabalho. A
leicutra do seguindo v 'lume. rangidos por luis MelIo
caml)ainl)a toca e itnerrompe o itiicto de um coe'les ui mIam hiistõni,is ele persm )nagens retratados n
mentario, prosivelmente chistoso, sobre o atual PC.
livru , cc mio Enivelii c. Apti xonaeli > pela mulher do ir
nodo ele esidência, tornado ainda mais claro depois
mãc 1, (1 sentimento ele cemipa aparece conStantetuenti
em suta obra. Em citei ele seus elesenhos, ele apareci
(lOC ela se dispôs, há dois meses, a promover uma
preso cnn unia cruz circular. Ao analisá-lo, Nise t'e en
manifestação contra a farra do boi no Circo Voador,
mente uni conselho do próprio Juing, que conhecer:
ao lado do animador cultural Perfeito Fortuna. Unia
por c>casião de um coiigresso em Zurique, em 195
jovem terapeuta ocuipacional, Sandra Pacheco, che'
Ele interessou-se pelo seu trabalho e a aconselhou
gout para convidá-la a inaugurar uma exposição do
estudar mitologia para melhor compreender os deli
artista plástico Arthur Bispo na Colônia Juliano Morios. Essa imagem de Emyelio remete ao mito de lxior
reira. A moça parece um tanto itiihida.
condenado a girar emertianiente numa roda por ter ter
-- Estou emocionada em conhecê-la.
tudo seduzir a esposa de Zeus.
- Emocionada por que. menina? Está todo munNeste volume, estão registradas experiências de oc
elo no mesmo barco.
tros artistas como Adelina, Raphael e Lúcio, escultor d
Não é falsa modéstia. Nise conhece o seu valor.
guerreiros egípicios que se desmnteressou da arte d
Sabe que fez discípulos e orgulha-se de ter dado a
pois ele suhnie'iielo à leucotomia. E de Isaac, pintor d
eles escafatidros em vez de ensiná-los a mergulhar.
muitas obras e de uma única mulher. lsaac começou
E. sabe também ser arrogante quando quer. Comen'
demonstrar sintomas de desajustamento, depois d
tu-se que certa ocasião o diretor da Globo Daniel
fracasso de cima relação amorosa. Com 62 anos, s
Filho saiu do escritório dela desapontado por causa
freu tini enfarte tio ateliê do Mttseu e morreu tend
elo pouco caso com que teria sido tratado.
Nise segctrando as suas tiiàos. Estava pintando a me
Reverenciada como Lima das personalidades mais
iria mulher com quem estivera casado na juventud
interessantes da psiquiatria brasileira, Nise da Silvei"Conio a medicina, essa ciência consertadora e impel
ra nuncaquis filiarse em nenhuma entidade psimeável, pode chamar um individuo assim de embot
quiátrica"E melhor ser um lobo magro e solto do
do afetivamente?", pergeinta Nise.(L. A.)
que um cachorro gordo de coleira".

