
 
 

  

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE 

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL – CPDOC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E 

BENS CULTURAIS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM BENS CULTURAIS E 

PROJETOS SOCIAIS 

 

 

 

 

MUSEU BISPO DO ROSÁRIO ARTE CONTEMPORÂNEA: UM 

DIÁLOGO EDUCATIVO E INCLUSIVO 

 

 

 

 

 

DENISE TENÓRIO DE MAGALHÃES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2019 
 

 

 



 
 

 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE 

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL – CPDOC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E 

BENS CULTURAIS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM BENS CULTURAIS E 

PROJETOS SOCIAIS 

 

 

 

 

Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea: um diálogo educativo e 

inclusivo 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao 

Programa de Mestrado 

Profissional em Bens culturais e 

Projetos Sociais, do Centro de 

Pesquisa e Documentação de 

História Contemporânea do 

Brasil da Fundação Getúlio 

Vargas, como requisito parcial 

para obtenção do título de 

mestre em Bens Culturais e 

Projetos Sociais.  

  

Orientadora: Professora Dra. 

Ynaê Lopes dos Santos 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2019 

 



 
 

 
 
 
 
    Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)      
 Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas/FGV 

 
 
                   
 
                   Magalhães, Denise Tenório de 

                        Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea: um diálogo educativo 
                    e inclusivo / Denise Tenório de Magalhães. – 2019.   

   189 f.  
 

                       Dissertação (mestrado) – Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio 
                   Vargas, Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais. 
                       Orientadora: Ynaê Lopes dos Santos. 
                        Inclui bibliografia.                                                

                       1. Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea. 2. Psiquiatria social. 
                    3. Museus – Aspectos sociais. I. Santos, Ynaê Lopes dos. II. Escola de  
                    Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Programa de Pós-Graduação 
                    em História, Política e Bens Culturais. III. Título. 
 
                                                                                    CDD – 708.98153 

 

 
    Elaborada por Márcia Nunes Bacha – CRB-7/4403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aos filhos queridos, Gabriel, Pedro e Clara 

pelo apoio, compreensão, companheirismo e 

pelo Amor que nos une e fortalece. 

 
 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 
Sonho que se sonha só. 

 É só um sonho que se sonha só. 

 Mas sonho que se sonha junto é 

realidade. 

 (Raul Seixas – Prelúdio) 

 
O sentimento de gratidão e alegria, me anima por descobrir tantos companheiros ao longo 

desse trabalho, que me fortaleceram e incentivaram em ir em frente quando no percurso 

muitas vezes a vontade era de parar. Assim, mesmo aqueles que nesse momento não 

forem aqui enumerados fica minha gratidão e respeito. 

 

Agradeço a Deus e aos Benfeitores Espirituais que através da intuição sempre me 

envolveram trazendo questionamentos e determinação para prosseguir. 

 

Agradeço ao Bispo que com sua áurea me seduziu e encantou. 

 

À família, tão querida, minha eterna gratidão. E aqui quando me refiro a família são todos 

e todas desde os filhos e filha, ao genro e noras, amigos dos filhos, família de COMEERJ, 

família da Casa Espirita... a todos e a todas que embarcaram nesse sonho, supriram a 

minha ausência e me possibilitaram sonhar, pois sonhamos juntos. 

 

As amigas Rosely e Sandy que no seu desprendimento e bondade abriram portas, 

mostraram caminhos e que foram parte desse sonho. 

 

À amiga Glauce, companheira nas aulas e nos trabalhos, que com sua alegria e força 

tornou as aulas, após um dia de trabalho, mais suave. 

   

Ao Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, pela receptividade e carinho. E em 

especial a Diana Kolker, pela disponibilidade e por compartilhar seu saber de forma tão 

generosa.  A sua amizade foi um presente do Bispo. 

 

À Fundação Getúlio Vargas, ao Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil e ao Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens 

Culturais e Projetos Sociais pela oportunidade de integrar o corpo discente do curso de 

mestrado. 

 

À Ynaê Lopes dos Santos minha orientadora, por ter aceitado este compromisso, por 

sempre estar disposta a me orientar, por compartilhar o momento da escrita com suas 

sugestões sempre tão pertinentes e elucidadoras. 

As professoras Carina Martins e Ângela Moreira, que com o seu saber abriram meus 

horizontes a partir da qualificação, com indicações de leituras e novas propostas. 



 
 

À turma do mestrado que tanto contribuiu com seu saber e diversidade na construção de 

novas propostas oportunizando novos olhares. 

 

A todos os companheiros de sonhos e de paixões, pois viver sem se apaixonar e sem 

sonhar não tem sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre as formas de utilização do acervo de Arthur 

Bispo do Rosário, pelo Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, no propósito de 

gerar inclusão. Para que tal objetivo fosse alcançado tornou-se necessário, refletir sobre 

a trajetória de vida de Arthur Bispo do Rosário, de excluído da sociedade à artista 

consagrado mundialmente; também buscou-se conhecer a história da Colônia Juliano 

Moreira, local onde Arthur Bispo esteve internado por mais de cinquenta anos e produziu 

maior parte do seu acervo; Por isso também procurou-se analisar o percurso desenvolvido 

pelo Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea – MBRAC, desde a sua criação, a sua 

relação com o espaço que ocupa, a Colônia Juliano Moreira e sua finalidade de atuação 

enquanto instituição vinculada à saúde, e que emerge da reforma psiquiátrica. Assim foi 

necessário observar a função social do MBRAC e toda ação inclusiva e educativa 

praticada, o que motivou, por sua vez, a observação das ações de educação museal 

desenvolvidas pelo Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea com cunho educativo 

e inclusivo, assim como o resultado produzido na relação dessas ações com o seu público. 

 

 

Palavras-chaves: Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, inclusão, educação 

museal, reforma psiquiátrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

This research aims to reflect on ways to use the Arthur Bispo do Rosario's collection, by 

the Bispo do Rosário contemporary art's museum, in the purpose of creating inclusion. 

To achieve this goal, it must reflect about the life's trajectory of Arthur Bispo do Rosário, 

excluded from the society to world-renowned artist; it was also searched to know the 

Colonia Juliano Moreira' s history, where Arthur Bispo was hospitalized longer than fifty 

years and produced most part of his collection. So that, looked for analyze the course 

developed by Bispo do Rosário Contemporary art’s museum – MBRAC, since their 

creation, the relationship with the space it occupies, the Colônia Juliano Moreira and their 

purpose of action while health institution which emerges from psychiatric reform. 

Therefore was necessary observes the MBRAC social function and all inclusive and 

educative action practiced, for this reason, along that research, were observed museum 

education's actions developed by Bispo do Rosário contemporary art’s museum with 

educational and inclusive objectives, as well as the  results produced related with these 

actions with their public. 

 

 

Keywords: Bispo do Rosário contemporary art’s museum, inclusion, museum education, 

psychiatric reform. 
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INTRODUÇÃO 
 

“Não haverá existência humana sem a abertura de nosso ser ao mundo, 

sem a transitividade de nossa consciência.” Paulo Freire1 

 

O presente trabalho possui como objeto de estudo o Museu Bispo do Rosário Arte 

Contemporânea, instituição situada junto ao Instituto Municipal de Assistência à Saúde 

Juliano Moreira, na Colônia Juliano Moreira2, Rio de Janeiro, o qual possui papel 

importante na história da reforma psiquiátrica no nosso país, espaço de expressivo 

significado no que tange à inclusão social.  

No estado de instituição vinculada ao Instituto Municipal de Assistência à Saúde 

Juliano Moreira, precisamente na Colônia Juliano Moreira/RJ, o museu tangencia duas 

áreas: Arte e Saúde/Cuidar. Justamente por isso, o Museu tem a peculiaridade de estar 

vinculado ao Ministério da Saúde por meio do Instituto de Saúde supracitado ao mesmo 

tempo em que desempenha o papel de equipamento de arte contemporânea. 

O Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea – MBRAC, na sua estrutura 

organizacional, como forma de atender a essas demandas tão “sui generis”, possui três 

eixos: o acervo do Bispo e de outros artistas; as exposições (sempre temporárias onde o 

acervo do Bispo dialoga com outros artistas); a Escola Livre de Arte (E.L.A.).  

O acervo da instituição, atualmente formado pelas obras de Arthur Bispo do 

Rosário e outros artistas usuários do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano 

Moreira, representa o grande motivador e gerador das demais frentes possibilitando ações 

inclusivas em seu âmbito; além disso, a Escola Livre de Arte (E.L.A.) merece destaque 

por ser um programa transdisciplinar que integra Arte, Educação e Saúde em todas as 

ações que são desenvolvidas como programas públicos. Dentre as principais iniciativas 

estão: formação de mediadores; formação de professores; formação de profissionais da 

área da Saúde; visitas técnicas (utilizadas pelas universidades na formação em saúde ou 

museologia); visitas mediadas às exposições; circuito cultural histórico à Colônia; o Casa 

                                                           
1 (FREIRE, 2003:88) 
2Colônia Juliano Moreira. Instituição construída em 1924, então denominada Colônia de Psicopatas 

Homens-Jacarepaguá; passou a ter o nome de Colônia Juliano Moreira em 1935. Destinada a atender aos 

doentes mentais diagnosticados incapazes do convívio social; sua extensão territorial é de 7.400.000 m² 

localizada em Jacarepaguá/RJ. Tal região, segundo Potengy (2015:15) considerada na época o “sertão 

carioca” escolhido para sediar vários hospitais e asilos em função da proximidade com a natureza e 

necessidade de isolamento em enfermidades como a hanseníase, a tuberculose e doenças mentais.  
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B3 ( programa de residência para artistas, curadores, pesquisadores e educadores); o 

Atelier Gaia4; cursos livres (mosaico, dança, artesanato)5; o Museu da Vizinhança; 

programas culturais como o Rádio e Banda 762, entre outros. 

Detentor das obras de Arthur Bispo do Rosário, o Museu envolto pela aura de seu 

acervo, elabora ações educativas com o objetivo de usar arte como forma de inclusão. 

Justamente por isso o objetivo principal deste estudo é analisar o programa educativo da 

instituição, o que significa também estudar parte da história da psiquiatria social, a 

história do asilamento, da medicalização e o processo da luta antimanicomial no Brasil. 

Para analisar a importância do Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea 

(MBRAC) é necessário conhecer o artista que deu origem à instituição e a sua história: 

Arthur Bispo do Rosário. Sua história, marcada por um rol de adversidades, não traduz 

necessariamente prestígio ou glórias, o que poderia se esperar de um artista como ele. 

Como todo e qualquer ser humano marcado pela doença mental e encarcerado em um 

manicômio brasileiro nos idos dos “ anos 30”6, Bispo sofreu os usos e abusos da 

psiquiatria daquela época: vale dizer que a medicalização, o uso da lobotomia, o 

eletrochoque e a violência física eram utilizados como forma habitual de tratamento, 

configurando assim condição desumana e irracional de vida (DANTAS, 2009).  

De uma forma extremamente singular, Bispo conseguiu sair da vida real e violenta 

do manicômio e ingressar na loucura produzindo arte moderna (mesmo que de forma 

inconsciente), sendo essa a única (e sublime) forma de tergiversar o sistema opressor 

encontrada por ele, ao passo que: “desenvolveu um mecanismo de sobrevivência e 

distanciamento da realidade grotesca daquele lugar” (FIGUEIREDO, 2012:28). Por esta 

razão, considera-se que “Bispo é um quixotesco ser em luta contra a realidade asilar...é o 

ser da expressão pura, por isso, um artista” (SILVA,1998:110). 

                                                           
3 Com o objetivo de estimular a vocação artística e estabelecer um diálogo entre o trabalho artístico e a 

comunidade o programa de residência para artistas, curadores, pesquisadores e educadores que ficam 

alojados na Colônia e que tenham o compromisso na relação de troca, seja através do diálogo como a 

comunidade e com outros programas desenvolvidos pela instituição. “A residência surge pela vocação 

artística-cultural da Colônia que registrou na sua história a passagem de importantes artistas como Arthur 

Bispo do Rosário, Ernesto Nazareth, Stela do Patrocínio, entre outros anônimos”3 . Para tanto é publicado 

edital anual para o processo de seleção;  
4 Espaço de Arte e Criação. Composto por artistas residentes na Colônia e que outrora foram internos do 

antigo sistema manicomial, hoje clientes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 
5 Fortalecem o programa de geração de renda, voltado para os usuários da rede da saúde mental, seus 

familiares e comunidade em geral;   
6 A partir dos anos 30, a psiquiatria, no Brasil, torna-se mais poderosa, com a descoberta do choque 

insulínico, do choque cardiazólico, da eletroconvulsoterapia e das lobotomias. O asilamento torna-se mais 

frequente devido as novas instalações. (AMARANTE, 2014:78) 
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Ademais, alguns traços de Arthur Bispo do Rosário assinalam o seu caminho: 

negro, solteiro, sem parentes, ex-boxeador, ex-marinheiro, ex-trabalhador, idade 

presumida, além disso, sem registros detalhados da sua trajetória, além de uma simples 

guia de internação (na qual recebe o número 18 e o diagnóstico de esquizofrenia 

paranoide).  

Nise da Silveira7 denomina o sofrimento mental e esquizofrenia, como os 

"inumeráveis estados do ser", nos quais de algum modo o pensamento, o estado de 

consciência, permanece. Esse termo tão utilizado por Nise e sua equipe nos estudos, tem 

sua origem na frase “o ser tem estados inumeráveis e cada vez mais perigosos” 

(ARTAUD apud SILVEIRA, 1989:9) escrita por Antonin Artaud8 como um pequeno 

comentário à pintura do surrealista Victor Brauner. Segundo Nise da Silveira,  

“a esquizofrenia resulta de cisões internas e rupturas com o mundo exterior, 

causadas por situações extremas, demasiado fortes para certos indivíduos...o que 

acontece com o esquizofrênico, o indivíduo passa por múltiplos e perigosos 

estados do ser” (SILVEIRA,1967:88).  

 Bispo assumiu uma postura de isolamento na rotina da Colônia, refletindo assim 

seu estado de consciência no qual “trava uma batalha para não perder o fluxo do 

pensamento, logo, o fluxo da consciência” (FIGUEIREDO, 2012:47). Consciente do seu 

estado, Bispo lutou contra o rótulo de esquizofrênico, afinal: “Bispo se recusara ao papel 

de louco, do esquizofrênico paralisado pela psiquiatria, e impusera uma forma ao seu 

delírio, construindo com ele a realidade da obra.” (BURROWES, 1999:55). 

Foi dessa forma que, avesso à figura do doente, Bispo levou a sério as palavras 

que viu no seu primeiro dia de internação e que estão escritas na entrada da instituição9: 

"Práxis ominia vincit"– o trabalho tudo vence. E assim, o trabalho realizado para Deus, 

no objetivo de inventariar o mundo, foi a sua grande obsessão e ferramenta, afirma 

Figueiredo (2012). Bispo lutou contra a sua fraqueza e substituiu o remédio por trabalho, 

                                                           
7 Nise da Silveira (1905-1999), renomada médica psiquiatra brasileira, dedicou sua vida à psiquiatria e 

manifestou-se radicalmente contrária às formas que julgava serem agressivas em tratamentos de sua época, 

tais como o confinamento em hospitais psiquiátricos, eletrochoque, insulinoterapia e lobotomia, segundo 

Mello (2014). 
8 Antoine Marie Joseph Artaud, conhecido como Antonin Artaud (1896 -1948) foi um poeta, ator, escritor, 

dramaturgo, roteirista e diretor de teatro francês de aspirações anarquistas. Ligado fortemente ao 

surrealismo. Sua obra O Teatro e seu Duplo é um dos principais escritos sobre a arte do teatro no século 

XX. Artaud vivenciou os horrores de ser reduzido a um louco sem voz, a um desatinado, ficou nove anos 

internado em diversos asilos para alienados indo por fim parar em Rodez, na França. Lá voltou a escrever, 

elaborando aos poucos uma rica obra pictográfica que mistura desenho e escrita. Entretanto, o tratamento 

a que era submetido o exasperava, sentia-se morrendo lentamente a cada sessão de eletrochoque e coma 

insulínico. A sua obra, com a clareza de detalhes sobre o louco e a sua condição psicológica inspirou 

profundamente a Nise da Silveira nos estudos que realizava para compreender pacientes como Carlos, 

Adelina, Raphael que participavam das oficinas STOR, realizadas no Centro Psiquiátrico Pedro II/RJ. 

9 Colônia Juliano Moreira. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1896
https://pt.wikipedia.org/wiki/1948
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roteirista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Encenador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anarquistas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Surrealismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
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como forma de superar e viver o grande período de transição da história dos manicômios 

brasileiros, com tradição autoritária, repressora e violenta. Lutar era preciso, assim Bispo 

ressignificou o espaço asilar, desfez os uniformes transformando-os de elemento de 

opressão em arte. Construiu um mundo paralelo que dentro da sua crença, o que lhe 

fortaleceu para suportar o mundo tão cruel e desumano no qual estava inserido, a Colônia 

Juliano Moreira. 

É importante sublinhar que a Colônia Juliano Moreira foi criada em 1923 e, de 

acordo com Amarante, tinha o objetivo de “ser a mais perfeita e apropriada do gênero”, 

localizada no “sertão carioca”10 (2015:120), e por isso visava a recuperação do paciente 

através de atividades laborativas. Entretanto, quando Bispo chegou na colônia, em 1939, 

a instituição já estava em “franca decadência, caminhava para a superlotação” (BORGES, 

2010:68). Naquele momento, o sistema adotado, constituía-se no formato de hospício 

fechado (segregado), os tratamentos farmacológicos, os rituais de eletrochoque e mais 

tarde a lobotomia, assim como os neurolépticos (camisas de força químicas) eram 

utilizados para conter a população de pacientes.  

 A partir da década de 1980, diante do novo discurso instituído na saúde mental, 

novos conceitos sobre a loucura e a forma de tratamento são propostos e adotados11. A 

Colônia, de forma imperativa, passa por transformações na psiquiatria, onde busca o 

caminho para sair da condição de local de diáspora para espaço de inclusão. Foi nesse 

panorama, que a Associação de Amigos dos Artistas da Colônia Juliano Moreira 

(AAACJM)12 percebeu a necessidade da construção, da projeção da imagem, da 

“invenção Bispo” e da sua preservação (BORGES, 2010), tendo sido esse o fato que 

impulsionou as ações voltadas para o tombamento do acervo: era necessário um espaço 

legítimo para salvaguardar suas obras. 

 A Colônia possuía um museu desde 1952, o Museu Egas Muniz13, que foi 

desativado e posteriormente reformado. A partir de 1982, em decorrência das 

transformações políticas em processo no país, onde a abertura política favoreceu e 

beneficiou a reforma psiquiátrica, as discussões e desconstruções das relações de força e 

                                                           
10 Termo utilizado para designar localidades ainda a serem desbravadas, terras cujo objetivo era a 

implantação de colônias agrícolas brasileiras, atendendo as políticas públicas da época.  (POTENGY, 2015. 

p.40). 
11 Paulo Amarante, na obra: Loucos pela Vida: A Trajetória da Reforma Psiquiátrica no Brasil, descreve 

de forma brilhante a trajetória da psiquiatria social, comunitária e preventiva no Brasil, desenvolvendo os 

percursos cientifico e político desta trajetória e seus atores neste âmbito.  
12  Criada dois meses antes da morte de Arthur Bispo do Rosário. 
13 Curiosamente o Dr. Egas Muniz foi o psiquiatra que inventou a lobotomia no ano de 1936. 
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poder nos manicômios. Aliada à necessidade de proteger o acervo de Arthur Bispo do 

Rosário, observou-se a necessidade de um espaço que legitimasse a preservação de sua 

obra, surgindo na Instituição o Museu Nise da Silveira, o qual mudou de nome no ano de 

2000, quando então passou a chamar-se Museu Arthur Bispo do Rosário (dois anos após 

a morte de Bispo). Em 2002 foi acrescentado ao nome os termos "Arte Contemporânea" 

e essa passa a ser nomeado "Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea". Todas as 

mudanças de nomenclatura ocorridas na instituição demonstram a disputa de poder e de 

lugar de memória pelo qual o MBRAC perpassou. 

A história de Arthur Bispo do Rosário, reconta a história de tantos outros homens 

e mulheres segregados da sociedade brasileira e abandonados de forma desumana nos 

asilos e instituições totais. Por isso, através de Bispo também é possível conhecer a 

história destas instituições e a trajetória da reforma manicomial no nosso país. Conhecer 

Bispo desponta inúmeras possibilidades de aprendizagem e desejos. Desejos de direito, 

de pertença, de ações educativas inclusivas como ferramenta de mediação, por 

desenvolver recursos didáticos e estratégias especificas que favoreçam o sentir, o 

conhecer, o viver e principalmente o ser. O acervo do Bispo, envolto pela sua áurea, 

estabelece com o público múltiplas formas de diálogo entre loucura, diversidade social e 

igualdade. 

E esse é o motivo pelo qual, a história de Bispo do Rosário e sua obra têm 

conquistado o mundo através de exposições, filmes, peças de teatro, livros, enredo de 

escola de samba, entre outros, consagrando o artista e suas realizações. A vida e obra de 

Arthur Bispo do Rosário também tem sido objeto de pesquisa na área da arte, da 

psicologia, no campo da memória e da filosofia, junto as instituições como a Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (Uni-rio), Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro(PUC-RIO) e outras instituições. 

Trabalhos estes que auxiliam e referendam o presente trabalho na reflexão sobre o Museu 

Bispo do Rosário Arte Contemporânea, com foco na gestão do acervo do Bispo e, 

sobretudo, nas ações inclusivas e educativas que o Museu vem desenvolvendo, visando 

políticas culturais, onde para tanto torna-se fundamental refletir sobre a educação museal. 

Considerando, o foco da presente pesquisa, compreendendo-se a importância dessa 

reflexão por também ir ao encontro da trajetória do movimento de reforma psiquiátrica 

na vertente de resistência ao controle psiquiátrico no Brasil.  

Desta forma, a pesquisa está estruturada em três capítulos, que estão 

desenvolvidos da seguinte forma: 
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No primeiro capítulo, é apresentada a história de vida de Arthur Bispo do Rosário 

e do local onde esteve internado por mais de cinquenta anos, a Colônia Juliano Moreira. 

Para tanto, é proposto o olhar sobre Bispo, seu percurso e trajetória manicomial, a sua 

percepção de vida e o uso da sua inteligência emocional, que o transformou em um ser 

desviante da própria loucura, assim como, as estratégias utilizadas para configurar sua 

importância. E ainda, determinar o esforço e comprometimento de diferentes personagens 

no universo Bispo do Rosário. Muitos são os discursos acadêmicos que envolvem Bispo, 

suas multifaces e sua obra; por isso nesse capítulo serão utilizados como alicerce os 

seguintes autores: Alda de Moura Macedo Figueiredo, Daniela Labra, Eurípedes Gomes 

Cruz Junior, Flávia dos Santos Corpas, Frederico de Morais, Janaína Laport Bêta, Jorge 

Antônio e Silva , José Almir Valente Costa Filho, Luciana Hidalgo, Marta Dantas, 

Patrícia Burrowes, Ricardo Alexandre Rodrigues, Ricardo Aquino, Viviane Trindade 

Borges e outros que por intermédio de suas pesquisas contribuem para a compreensão 

desse artista e sua obra.  

Ainda nesse capítulo, a pesquisa retrata a história da Colônia Juliano Moreira 

desde a sua criação em 1923. A Colônia, enquanto hospital psiquiátrico fornece na sua 

história extenso material sobre a reforma psiquiátrica no país. Criada para ser uma das 

mais bem-sucedidas instituições de tratamento para doentes com atividades laborativas e 

de lazer, com uma extensa área de mata atlântica, transformou-se ao longo dos anos em 

depósito humano com uso da violência, da lobotomia, rituais de eletrochoques, nos quais 

os pacientes eram transformados em trapos humanos. Será descrita a luta de funcionários 

e familiares dos internos que representaram a voz dos excluídos na busca de condições 

dignas de tratamento para a saúde mental. A luta Antimanicomial e o lema “por uma 

sociedade sem manicômios” na Carta de Bauru; aos dias atuais onde vive-se momentos 

delicados no Brasil, no que tange à Saúde Mental, desde o primeiro semestre de 2019, 

quando então verifica-se um retrocesso na política pública de saúde mental e drogas 

ameaçando o retorno dos manicômios brasileiros. 

Por esta razão, a Nota Técnica n◦11/2019- CGMAD/DAPES/SAS/MS de 04 de 

fevereiro de 2019 e o Decreto n◦9.761, de 11 de abril de 2019 tornam-se elementos de 

estudo ainda nesse capítulo por representarem o “modus pensandi” do atual governo e as 

políticas públicas de saúde mental, na qual evidencia-se um retrocesso e representa 

violação dos direitos e a dignidade das pessoas com sofrimento mental. 

Tais questões nos levam a defender de forma mais enfática o objeto de estudo 

dessa pesquisa, na medida em que a luta antimanicomial teve profundo impacto na 
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elaboração e execução de políticas públicas na área da saúde mental desde o início da 

reabertura democrática no Brasil e no momento atual ocorre um retrocesso aos avanços 

já conquistados. A história do Bispo do Rosário, do Museu que carrega o seu nome e das 

políticas educativas de inclusão desenvolvidas por essa instituição demonstram que as 

pessoas que sofrem de doenças mentais entendem e podem ser entendidas pelo mundo de 

forma muito mais tolerante e inclusiva – princípios esses que estão, infelizmente, no 

momento, sendo questionados.   

Além disso, observa-se a longa caminhada da Colônia Juliano Moreira, resistente 

às políticas governamentais e ao abandono, que buscou apagar as marcas da violência e 

exclusão para contar sua história como forma de fortalecer a busca por uma sociedade 

igualitária e liberta de preconceitos. Desta forma, para refletir sobre a trajetória da Colônia 

Juliano Moreira e da reforma psiquiátrica, assim como sobre psiquiatria social, serão 

utilizados autores como: Ana Teresa Venâncio, Erving Goffman, Fernando Tenório, 

Franco Rotelli, Isaias Pessoti, Jurandir Freire Costa, Luiz Carlos Mello, Magalhães 

Correa, Michel Foucault, Paulo Amarante, Raquel Gouveia Passos e Vera PortoCarrero, 

tornam-se um excelente alicerce com a sua experiência e conhecimento. 

No segundo capítulo, o Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea é 

apresentado através da sua história e como instrumento de resistência pela capacidade de 

se reinventar ao longo dos anos. Para tanto, a definição de museu é observada através de 

diferentes olhares, assim, como as transformações dos museus, enquanto espaço de 

educação e cultura. O Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, ao longo de sua 

trajetória reflete as disputas de poder ocorridas pela psiquiatria brasileira e também no 

que tange a discussão sobre ser ou não ser arte a produção realizada pelos loucos. 

Neste capítulo é possível verificar o trabalho realizado pela instituição com o 

objetivo de “contribuir para a diminuição dos estigmas acerca da loucura; ... promover 

novas possibilidades de pertencimento e ressignificação ao se oferecer como espaço de 

convívio e acolhimento às diferenças, ...criar pontes entre a cultura e a saúde” (CAMPOS, 

2016: 26). Desta forma, para contribuir na discussão sobre o tema são utilizados os 

seguintes autores: Aline Magalhães, Bruno Brullon, Daniela Labra, Eurípedes Gomes 

Cruz Junior, Luciana Hidalgo, Luiz Carlos Mello, Marcelo Campos, Michel Foucault, 

Nilson Moraes, Paulo Freire, Ricardo Aquino, Tereza Cristina Molleta Scheiner e 

Ulpiano Bezerra de Menezes e Viviane Borges. 

O terceiro capítulo observa a trajetória do museu Bispo do Rosário Arte 

Contemporânea, enquanto equipamento de arte, de educação e inclusão. Para tanto, 
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observa as questões relacionadas a inclusão e acessibilidade plena estabelecendo como 

parâmetro a Política Nacional de Educação Museal (PNEM). Assim como, estabelece um 

olhar para as ações do educativo do MBRAC a partir do movimento da Nova Museologia 

e da função educativas dos museus. Busca-se então estabelecer um diálogo entre inclusão 

social dos doentes mentais, a função educativa e social dos museus e a arte como elemento 

favorecedor desta inclusão, tendo como foco o acervo do Arthur Bispo do Rosário. Para 

compreender a importância do museu como detentor do acervo e a forma do seu uso, 

assim como também os materiais produzidos, as ações, programas e contribuições para a 

comunidade, são utilizadas as obras de: Aline M Magalhães, Carina Martins Costa, João 

Beauclair, Maria Cecília Silva, Maria da Graça Azenha, Mario Chagas,  Marta Relvas, 

Moana Soto, Paulo Freire, Regina Cohen, Valdelucia Alves Costa, Vygotsky. 

Assim, no decorrer da pesquisa como forma de estabelecer uma discussão acerca 

de inclusão e educação museal, o Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea e o seu 

acervo, no que tange a produção de Bispo do Rosário são utilizados como objeto de estudo 

e oportunidade de se conhecer a história da colônia psiquiátrica onde está inserido. 
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CAPÍTULO 1 

DE ARTHUR A BISPO E SUA TRAJETÓRIA NA 

COLÔNIA JULIANO MOREIRA 

 

1.1.  PISE FORTE NESTE CHÃO ARTHUR BISPO DO 

ROSÁRIO ESTÁ DE VOLTA.

 

Figura 1 -Estátua de Bispo em sua terra natal, Japaratuba, Sergipe.Fonte: www.guiadoturismobrasil.com/cidade/SE/628/japaratuba 

“Pise forte neste chão, Arthur Bispo do Rosário está de volta”. Foi com essa 

inscrição, colocada aos pés do monumento erguido para abrigar sua urna funerária, que 

Bispo retornou a sua cidade natal. De excluído a herói, entre “pompa e honra” e com 

direito a banda de música, solenidade, contando com a presença do prefeito da cidade, o 

que denotava o cunho político da ocasião. Assim, com missa e a construção de um 

memorial que o filho mais ilustre de Japaratuba14 retorna15 a sua casa.

                                                           
 
14 Japaratuba, município do Estado de Sergipe. Localizado no Vale do Cotinguiba, na Zona Norte do Estado 

e distante apenas 54 quilômetros de Aracaju, Japaratuba é um município com 374,3 quilômetros quadrados 

e com população estimada em 18 080 habitantes, segundo o censo de 2014. 
15 Fato descrito no Jornal Correio Urbano, de Aracajú, de 05/01/2004. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_(subdivis%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sergipe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aracaju
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Na estátua, monumento construído para abrigar os restos mortais, Bispo é 

representado de forma altiva com o seu “manto da apresentação”, traje consagrado para 

ascender aos céus no instante do juízo final. Sua representação se assemelha a de um 

profeta, contudo, muito diversa do Arthur menino que deixou a cidade em busca de dias 

melhores e do Bispo, interno da Colônia Juliano Moreira,16 enterrado numa cova rasa no 

cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá17, Rio de Janeiro. 

 Segundo Borges, a programação, no dia do seu retorno, foi intensa: 

Dia 5- segunda-feira 

16h – Chegada dos restos mortais de Arthur Bispo do Rosário 

17h – Cortejo dos Grupos Folclóricos 

18h – Abertura oficial do Festival 

Exposição das obras de Arthur Bispo do Rosário no Centro 

Social Joana Rollemberg 

19h – Desfile de grupos folclóricos 

22:30 – Show da banda Olodum 

24:30 – Show com Niko Karva  

(BORGES,2010:195) 

 Foi dessa maneira que no dia 05 de janeiro de 2004, a cidade de Japaratuba/SE 

acordou envolvida nos preparativos do grande dia, o retorno do seu cidadão mais ilustre 

e a abertura oficial do Festival de Exposição das Obras de Arthur Bispo do Rosário18.  

Entre grande expectativa e curiosidade, os moradores Japaratubenses se 

perguntavam: “Quem é esse homem?” Observando a estátua, monumento, erguida na 

Rodovia Lúcio Prado, na entrada da cidade.  

Arthur Bispo do Rosário nasceu entre 1909 e 191119,  portanto cerca de vinte e 

um anos após a abolição da escravidão no Brasil, natural da cidade de Japaratuba, Sergipe. 

Nome de origem Tupi, a palavra Japaratuba significa “rio de muitas voltas” (HIDALGO 

2011:31). Região onde um surto de varíola, no século XVIII, dizimou vários índios, 

                                                           
16Colônia Juliano Moreira. Instituição construída em 1924, então denominada Colônia de Psicopatas 

Homens-Jacarepaguá; passou ter o nome de Colônia Juliano Moreira em 1935. Destinada a atender aos 

doentes mentais diagnosticados incapazes do convívio social. Sua extensão territorial é de 7.400.000 m² 

localizada em Jacarepaguá/RJ. Tal região, segundo Potengy(2015:15) considerada na época o “sertão 

carioca” escolhido para sediar vários hospitais e asilos em função da proximidade com a natureza e 

necessidade de isolamento em enfermidades como a hanseníase, a tuberculose e doenças mentais.  
17 Jacarepaguá é bairro da zona oeste do Rio de Janeiro; é o sexto maior bairro da cidade do Rio de 

Janeiro. 
18 Desde então, este festival de arte é realizado anualmente, no mês de janeiro como Festival de Artes Arthur 

Bispo do Rosário. Considerado um dos eventos mais importantes para a pequena cidade sergipana. 
19 Segundo Silva (1998, p.21) A data de nascimento de Arthur Bispo do Rosário é incerta. Havendo registro 

na Marinha de Guerra com nascimento em 14/5/1909 e nos registros da Light onde também trabalhou 

apontam o dia 16/03/1911. Contudo, considerando que seu ingresso na Marinha ocorreu em 1925 e ele já 

tinha 15 anos, o mais provável que o nascimento tenha ocorrido em 1909. 
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obrigando outros tantos a abandonarem sua comunidade, seu habitat e o solo fértil, tão 

importante para a sobrevivência daquele grupo.   

As terras fartas devido ao Rio Japaratuba são consideradas “as mais férteis do 

Estado” (SILVA, 1998: 18) em reconhecimento lavrado no discurso do Presidente da 

Província, datado de 1 de marco de 1855, na Assembleia Providencial. 

Outro fato interessante que demonstra a magnitude desta cidade, atualmente tão 

singela, mas que outrora devido a produção de cana de açúcar e sua importância 

econômica mereceu ser representada em forma de estrela na bandeira do Estado de 

Sergipe. Observa-se que bandeira do Estado de Sergipe apresenta cinco estrelas, estas 

estrelas que simbolizam os cinco rios mais relevantes para a região: São Francisco, 

Japaratuba, Sergipe, Vaza-barris, Piauí e Real.  

Assim, a cidade banhada pelo rio Japaratuba passou a ter o predomínio de 

engenhos de açúcar, plantação de mandioca e algodão. Região que abrigou os engenhos 

Saquinho, Taboca, Cruz, Timbó, Riacho Preto, sustentada pela mão de obra negra, e que 

segundo Silva “desenvolveu-se a partir das relações de trabalho entre senhores e escravos, 

trazidos da Guiné e do Congo para a produção de açúcar” (SILVA, 1998:19).  De acordo 

com o historiador Felisberto Freire esse município chegou a ter mais escravos do que 

homens livres, afirmação essa que encontra respaldo no depoimento de Eduardo Carvalho 

Cabral, tabelião, escrivão e oficial do registro de Imóveis e Protestos de Japaratuba, 

descrito abaixo: 

Uma grande parte da população de Japaratuba é descendente de 

escravos. O atual povoado de Patioba, próximo de onde existia grande 

concentração de engenhos, já teve o nome de Quilombo e sua população 

ainda é quase toda de negros. As festas folclóricas, principalmente a de 

Santos Reis, a mais popular de Japaratuba, representam danças e 

coreografias dos costumes dos antigos africanos. (SILVA,1998:19) 

Japaratuba, assim como todo o país, experimentou o grande desafio de viver a 

abolição numa sociedade que acreditava na teoria evolucionista, que defendia a existência 

de povos inferiores e superiores. Desse modo, como lembra Ortiz: 

A Abolição marca o início de uma nova ordem onde o negro deixa de 

ser mão-de-obra escrava para se transformar em trabalhador livre. 

Evidentemente, ele será considerado pela sociedade como um cidadão 

de segunda categoria. (ORTIZ,2012:19) 
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 Descendente de escravos, Bispo era um mestiço. Essa condição foi determinante 

numa época em que ser negro significa ser “cidadão de segunda categoria”20.  Num país 

onde a descendência negra e a mistura de raças representa sinônimo de inferioridade, de 

preguiça, de indolência e de “degeneração não só racial como social” (SCHWARCZ 

2017:58),o início do século XX foi um  período no qual o mito das três raças e a identidade 

do cidadão brasileiro ainda eram questões em profunda ebulição e, por isso, circulavam 

os meios acadêmicos gerando discussões de toda ordem, como observa-se no periódico 

datado de 1913,  elaborado pelos pensadores da Faculdade de Direito de Recife, que 

retrata o pensamento e o sentimento da elite pensante desta nação,   

Os mestiços de raças antagônicas, pelo acumulo de hereditariedade de 

raças diferentes são de natureza passional e instável. Pela sua natureza 

selvagem matam e pela civilização choram. Mas no nosso meio tem 

remorsos. É preciso que venham boas raças de mestiços para que se 

evite o disparate do crime. 

 RAFDR21 1913:83, apud SCHWARCZ, 2017:221  

As mãos que sustentam e constroem o país, eram as mãos que ainda carregavam 

as correntes, agora invisíveis, contudo, marcadas pelo preconceito de uma sociedade que 

não se reconhece e nem se percebe negra.  

Assim o menino Arthur, carrega o estigma da herança que recebe de seus pais 

negro, pobre, sem acesso à escola, nascido na região nordeste do Brasil, num período em 

que os coronéis de engenho são os grandes senhores e donos de tudo ao redor, inclusive 

dos destinos das pessoas.  

Frederico de Morais22 e Luciana Hidalgo23, como garimpeiros, procuraram 

levantar essa etapa de vida, a infância, no entanto, pouco se tem conhecimento sobre a 

infância de Arthur, já que pouco Bispo contou sobre sua vida. Nessa investigação Morais 

descobriu que “Arthur teria sido adotado e alfabetizado por um casal de fazendeiros de 

cacau, na fronteira dos estados de Sergipe e Bahia” (MORAIS, 2013:32). Acredita-se que 

os pais de Bispo trabalhavam nessa fazenda e teriam incentivado a 

                                                           
20 ORTIZ (2012 :19) 
21 Revista Acadêmica da Faculdade de Direito de Recife. 
22 Frederico de Morais – importante crítico de arte desde os anos 70, historiador, integrante da vanguarda 

chamada “nova crítica” responsável pela projeção, visibilidade e notoriedade das obras de Arthur Bispo 

do Rosário. 
23 Luciana Hidalgo – escritora e pesquisadora. Doutora em Literatura Comparada pela Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro. 
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adoção/apadrinhamento dos fazendeiros pelo filho. Contudo, a adoção não obteve êxito 

e Arthur era apenas mais uma criança negra sem horizonte e sem perspectivas.  

No entanto, um fato o distingue de outras crianças, Arthur “desde os seis anos 

ouvia vozes” e “as vozes já o alertavam para o sofrimento que adviria” (CORPAS, 

2014:27). Será que já se apresentavam indícios do transtorno esquizofrênico? Ou apenas 

a manifestação da imaginação de uma criança criada entre “beatas e rosários, culpas e 

confessionários” (HIDALGO, 2011:33). Segundo Figueiredo, a Japaratuba do fim do 

século XIX e começo do século XX, era uma cidade na qual as tradições religiosas 

representavam a espinha dorsal da sociedade. Assim procissões, jejuns e sacrifícios eram 

fatos corriqueiros na vida do menino Arthur, da mesma forma que as festas santas, as 

quadrilhas e os bordados. (FIGUEIREDO,2012:25)   

Envolto neste contexto social, aos quinze anos, Arthur Bispo do Rosário foi 

conduzido pelo pai para a Escola de Aprendizes de Marinheiros de Sergipe, Aracaju, mais 

precisamente no dia 23 de fevereiro de 1925, quando então os vadios, ralés, mendigos, 

criminosos, filhos de ex-escravos eram enviados para a marinha com o objetivo de livrar 

a cidade dos desviantes da ordem (SILVA, 1998:27). Vale dizer que a Marinha, ainda que 

de forma rudimentar, oferecia moradia, alimentação, soldo, capacitação profissional, 

viagens nas quais era possível conhecer o mundo, estabilidade no período de 6 a 15 anos 

(tempo obrigatório de serviço) o que representava para os negros a possibilidade/ 

oportunidade de ascensão social (NASCIMENTO, 20016:161).  

Relata Corpas que após longa pesquisa realizada por Frederico de Morais foi 

possível constatar que durante o período em que Bispo esteve a serviço da Marinha de 

Guerra, “por cerca de nove anos, o mesmo esteve preso por diversas vezes, recebendo 

inúmeras punições, entre leves e pesadas devido ao seu mau comportamento” (CORPAS, 

2014:14). Convém lembrar que quando Bispo ingressou na Marinha, a revolta da 

chibata24 já havia ocorrido há mais de dez anos e a Marinha ainda se adaptava as novas 

formas de tratamento para com os marinheiros. 

                                                           
24 Foi um levante de cunho social, realizado em subdivisões da Marinha, sediadas no Rio de Janeiro. O 

objetivo era pôr fim às punições físicas a que eram submetidos os marinheiros, como as chicotadas, o uso 

da santa-luzia e o aprisionamento em celas destinadas ao isolamento. Os marinheiros requeriam também 

uma alimentação mais saudável e que fosse colocada em prática a lei de reajuste de seus honorários, já 

votada no Congresso. 
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Bispo possuía um temperamento rebelde e por inúmeras vezes se recusava a usar 

o uniforme da marinha preferindo “a camisa de seda e o sapato de verniz”. Humberto 

Leoni, nos conta que Bispo “gostava de se vestir bem, com luxo. Usava perfume francês, 

gravata de seda e camisa de colarinho engomado.” (MORAES, 2013:33). A personalidade 

forte de Bispo, o diferenciava dos demais homens negros na marinha. Costumava 

defender de forma ardente suas convicções, mesmo que tal atitude lhe custasse punições 

e repreensões disciplinares, fato este visível na sua ficha disciplinar naquela instituição. 

  Em 1926, Arthur Bispo foi transferido para o Quartel Central do Corpo de 

Marinheiros Nacionais de Villegnon, na Baía da Guanabara. E, desta forma, chegou ao 

Rio de Janeiro, cidade capital da primeira República, local de efervescência política e 

social. A cidade do Rio de Janeiro contava com uma população com cerca de um milhão 

de habitantes, em sua maioria negros, ex-escravos ou descendentes. As oportunidades de 

trabalho norteavam a zona portuária e o centro da capital. Devido ao crescimento 

populacional, questões de habitação, higiene, saúde e abastecimento foram agravadas, 

transformando-se num problema para o novo governo resolver (CHALHOUB, 1997). 

Se por um lado, observa-se que, ruas eram alargadas e os cortiços demolidos, por 

outro lado este período marca o surgimento das favelas, com barracões sendo construídos 

ao pé de morros e próximo a zona portuária do Rio de Janeiro. 

Um país em efervescência, onde o discurso dos políticos não comungava com a 

vivencia dos mesmos e onde as máquinas eleitorais ainda eram manipuladas. Era um 

momento de grande insatisfação em diversos setores sociais que deflagram protestos 

como o movimento tenentista e a coluna Miguel Costa – Luís Carlos Prestes (1925-1927). 

Situações como a quebra da bolsa de valores de Nova York e a grande depressão de 1929 

acarretaram na queda da venda de café, levando muitos agricultores brasileiros a falência, 

ao mesmo tempo em que na cidades ( sobretudo da região sudeste) fábricas fechavam as 

portas e diversos trabalhadores viam-se desempregados situação que pode ser tomada 

como uma das razões para a Revolução de 1930 (FERREIRA, 2006:22). 

Em meio a esse cenário, Arthur Bispo ainda pertencia ao quadro de marinheiros, 

do qual fez parte até 1933, quando então foi desligado por indisciplina por meio da 

aplicação do artigo. 41 do Regulamento Disciplinar para a Armada Artigo 1962 de 8-6-

1933. De acordo com a descrição do boletim oficial da Marinha, transcrito por Silva, é 

possível observar a dificuldade de Bispo para adequar-se ao sistema (1998:30-31). 
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Durante o período de oito anos e cinco meses de serviço na Marinha de Guerra, foram 

nove punições, nas quais constam solitária, isolamento, relatório onde foi constatada sua 

inabilidade para promoção e finalmente o desligamento da instituição. Ao que tudo indica, 

Bispo não era parte daquele universo, por mais que sentisse admiração, como é 

demonstrado pela coleção de navios, destroieres, botes, veleiros, caravelas, barcaças 

construídas de madeira ou bordadas em tecidos (estandartes) e os fardões que fazem parte 

da sua obra. 

 

Figuras2 e 3: Estandarte Navios de Guerra, 139x126x3 cm (Frente e Verso).   Bordado sobre tecido – 

linha azul sobre pano de algodão, destaque para o a representação do mar com palavras. Suporte vara de 

madeira.   Fonte: MORAIS (2013:141)    

            

Figura 4: Grande Veleiro, madeira, tecido, papelão, cordames, metal isopor, lâmpada e plástico, 

145x60x100cm, sobre carrinho de madeira com rodas 70x33x20cm. Fonte: DANTAS (2009:190) 

Figura 5: Fardão Luctas 1938, tecido, metal e plástico. 95x150x5cm Fonte: MORAIS (2013:229) 
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Figura 6 : Fardão Semblantes, japona de cor azul-marinho. Fonte: DANTAS (2009 :193). 

Figura 7: Fardão “Eu vi Cristo”, tecido, linha, metal e plástico. 71x127x5cm. Fonte: MORAIS (2013:228). 

De marujo a sinaleiro nas horas vagas Bispo lutava boxe e participava de lutas 

registradas e anunciadas pelos jornais. Como observa Morais, quando ao Bispo era 

“solicitado a falar sobre a Marinha ele preferia destacar as lutas de boxe” (MORAIS, 

2013:34) reforçando assim uma prática na qual muitos marujos negros pugilistas deram 

início na Marinha de Guerra.  

Em pesquisa nos jornais “Gazeta de Notícias” e a “A Batalha”25, foram 

encontrados 32 registros com o nome de Arthur Bispo, nos quais eram anunciadas as lutas, 

entre os anos de 1930 a 1933, como é possível observar na figura 8. Nestes periódicos 

Bispo recebe os adjetivos de “marujo de bronze”, “marujo que abusa do direito de ser 

forte”, “fortíssimo marujo”. Da mesma forma, a sua saída da Marinha de Guerra foi 

anunciada e comemorada, nos jornais da época, já que tudo indicava que ele “dedicaria 

sua vida ao boxer”. Contudo, tal promessa foi frustrada. Bispo sofreu um acidente que o 

impossibilitou para a prática esportista. Entretanto, ele manteve por muitos anos os 

resquícios deste período e mesmo quando já se encontrava internado na Colônia 

“permanecia fazendo exercícios físicos e por muitas vezes lutou com pacientes violentos, 

solucionando conflitos” (MORAIS, 2013:34).  A lembrança desse período era tamanha 

que parte dela pode ser observada nos registros que deixou desta atividade em parte da 

sua obra.  

                                                           
25 Disponível no site www.memória.bn.br 
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Figura 8.  Jornal: “Gazeta de Notícias” de 19 de janeiro de1930. Fonte:www.memoria.bn.br  

 Se enquanto marujo, seu endereço eram os navios, depois de sua saída da 

Marinha, Arthur Bispo necessitava estabelecer residência em terra firme e foi no centro 

do Rio de Janeiro, que esse sergipano fincou raízes e realizou o seu objetivo de vida: 

registrar o mundo para Deus. Estabelecendo-se na atual Praça XV, onde atualmente 

conhecemos como Arco do Telles, local em plena decadência na época 
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(MORAIS,2013:36). Bispo também morou na rua do Passeio, mas foi no bairro de 

Botafogo, na rua São Clemente, residência da família Leonis, que o chamado de Deus 

mudou sua vida.  

 Já na condição de civil, Bispo trabalhou como borracheiro, na garagem de ônibus 

da Light. Período em que sofreu um acidente de trabalho, fato este descrito por Morais  

...foi duas vezes vitimado em acidentes. O primeiro, na madrugada de 

02.08.1935, foi uma contusão na perna esquerda e não deixou sequelas. 

No segundo, em 24.01.1936, ao saltar de um ônibus em movimento, já 

no interior da garagem, a roda dianteira esmagou um osso do seu pé 

direito, o que o levou a manquejar pelo resto da sua vida. Cinco jornais 

cariocas noticiaram o acidente: A Noite, Gazeta de Notícias, Diário da 

Noite, Correio da Manhã e o Imparcial. Eis uma síntese das notícias 

publicadas nos dias 24 e 25.01.1936: 

Arthur Bispo do Rosário, 24 anos, solteiro, morador à Rua do Passeio, 

42, operário (mecânico) da Light, fraturou um osso do pé direito quando 

trabalhava na garagem da Viação Excelsior, localizada na Rua 

Voluntários da Pátria. Medicado, foi transferido para o hospital Lloyd 

Sul Americano.  (MORAIS,2013: 37) 

 O acidente acabou com os sonhos de Bispo no que tange a sua carreira de lutador 

de boxe, já que permaneceu por seis meses internado no hospital referido acima e como 

informa Frederico de Morais com sequelas para o resto da vida. E após um ano do 

acidente “Bispo é demitido por se recusar a cumprir ordem de um encarregado e ainda 

por ameaça-lo” (HIDALGO, 1996:49). Em decorrência deste fato, conheceu o advogado 

que o representou na ação de indenização contra a empresa; e de advogado a patrão, 

Humberto Leoni e sua família representaram para Bispo o porto seguro, a “Sagrada 

Família” (DANTAS, 2009:29). 

O nome de toda a família Leone é encontrado no verso da sua principal obra, o 

Manto da apresentação (imagem 8). Bispo deu início a este trabalho ainda na residência 

dos Leones, em Botafogo, bairro do Rio de Janeiro. A obra que representaria a síntese do 

universo, aquela que Bispo construiu para o dia em que se apresentasse a Deus, levando 

consigo o inventário do mundo e os seus eleitos. Descreve Figueiredo: 

O mistério presente na riqueza dessa peça, comparada com o acervo do 

artista, é impactante pelo zelo e pela visível atenção dispensada à sua 

elaboração. A presença de variadas cores de linha no bordado do Manto 

da apresentação em nada se assemelha aos demais bordados do Bispo 

do Rosário... Ele é nobre, é fruto de uma incontestável seleção de 

materiais. Arthur Bispo do Rosário estava bordando algo para além do 

pano, inscrevendo algo definitivo; era como se estivesse tatuando um 

novo mundo na pele do Manto, um “ponto fixo” num mundo 

conturbado. (FIGUEIREDO, 2012:105) 
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  Um mundo conturbado, é a moldura do cenário visto por Bispo antes do primeiro 

surto esquizofrênico; não se sabe o deflagrador do surto, mas o fato é que no dia 22 de 

dezembro de 1938, alguns dias antes do natal, Bispo sofre seu primeiro delírio. Tal 

episódio é descrito por ele mesmo por meio do seu bordado, em um dos seus estandartes, 

assim relata Silva: 

Vini terra, Tambardilho -22 Dezembro 1938- meia noite acompanhado 

por 7 anjos em nuves especiais forma esteira- mim deixaram na casa 

nos fundos murado rua São Clemente 301- Botafogo entre as ruas das 

Palmeiras e Matriz  eu com lança nas mão nesta nuvens espírito 

malíssimo não penetrará as 11 horas antes de ir ao centro da cidade na 

rua Primeiro de Marco –Praça 15 eu fiz oração do cledo no corredor 

perto da porta veio a mim – Humberto Magalhães Leoni – advogado 

Mestre para onde eu ia perguntou eu vou mim apresentar-  na igreja da 

Candelária esta foi a minha resposta. Eu abri a porta lado leste um 

jardim de flores...  (SILVA, 1998:40) 

 Desta forma, Bispo narra o dia em que sentiu o chamado da sua missão. O dia 22 

de dezembro de 1938 representou um marco na vida de Bispo. A grande transformação, 

a qual o artista fez questão de registrar de diversas formas, no estandarte (acima 

transcrito), no fardão, figura 7 (acima), onde bordou: “EU VIM  22 / 12/ 1938 MEIA 

NOITE” reinventando a si mesmo enquanto esperava seu reencontro Deus” 

(RODRIGUES,2014:50). E nessa data, não se sabe se logo após ou durante o surto, 

sentindo-se acompanhado por sete anjos como narra no estandarte, Bispo saiu do casarão 

dos Leones, no bairro de Botafogo até o Centro da Cidade.  

A trajetória realizada por Bispo no momento do reencontro com o seu mais profundo “eu” é 

narrado por Antônio Nobrega na música “Galope Beira Mar para Bispo do Rosário”, a qual encontra-se 

registrada na faixa 12 do CD “O Marco Meio do Meio Dia” de 2003. 

GALOPE BEIRA-MAR PARA BISPO DO ROSÁRIO 

 

                 Então, meia-noite, anjos emissários  

Em conta de sete, de aura azulada, 

Falaram pra ele, punhando as espadas: 

És tu o escolhido, bispo do rosário. 

Terás de fazer o teu inventário 

E reconstruir o universo sem par 

Pra diante de deus tu te apresentar 

Vestido em teu manto vermelho-centelha´, 

Entrou no hospício da praia vermelha 

Cantando galope na beira do mar. 

Aí agarrou-se àquela missão, 

Mas todos diziam que era loucura. 

Sozinho a sentir a dor, a agura 

De ter de fazer a reconstrução. 

De enorme tarefa e tudo à mão, 

Só tinha sucata para começar. 
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Sem barro de adão pra ele soprar, 

Só cacos de vidro e tacos de telha, 

Ali no hospício da praia vermelha 

Cantando galope na beira do mar. 

Juntando pedaços de panos, caixotes, 

Com pregos, botões, colheres, canecos, 

Flanelas, lençóis, agulhas, chinelos, 

Brinquedos, moedas, um velho holofote, 

Lutou contra todos, virou dom quixote, 

Com lixo a empreitada pôde terminar, 

Até que um anjo o veio buscar. 

E aí, com meu deus, fizeram parelha, 

Saiu do hospício da praia vermelha, 

Cantando galope na beira do mar. 

 

Foram dois dias perambulando pelas ruas, quando então adentrou o Mosteiro de 

São Bento para se apresentar aos frades auto alardeando-se o Cristo que viera para julgar 

os vivos e os mortos. Bispo acreditou ter sido reconhecido, afinal era ele o enviado de 

Deus, possuía o crucifixo entalhado no corpo...foi assim que foi detido pela polícia. Sua 

vida jamais seria a mesma, segundo Figueiredo “este é o momento em que bispo ingressa 

em uma nova categoria, a dos excluídos, dos alienados” (FIGUEIREDO,2012:23).  

Para a polícia, de uma recente República que propagava a “ordem e progresso” 

em sua bandeira, qualquer pessoa que estivesse importunando a ordem pública era 

considerada indigente e conduzido ao manicômio. Hidalgo relata que mesmo Lima 

Barreto, reconhecido como ilustre escritor, autor do romance: Triste Fim de Policarpo 

Quaresma e funcionário público, foi recolhido por duas vezes como indigente e internado 

no Hospital Nacional dos Alienados, na Praia Vermelha26 (HIDALGO, 2015:14).  

Contudo, a permanência de Bispo no Hospital Nacional dos Alienados, foi breve. 

Sem ter quem o reclamasse, negro, sem documentos, a sua história pregressa como 

marinheiro, pugilista ou ex-funcionário da light era desconhecida pelos policiais e 

médicos do hospital. Assim, no dia 6 de janeiro de 1939 foi transferido para a Colônia 

Juliano Moreira considerada um “caminho sem volta, um ponto final para os pacientes” 

(HIDALGO, 2011, p.16). Arthur Bispo do Rosário recebeu então uma nova identificação, 

número 01662, que o acompanharia ao longo dos cinquenta anos de internação 

manicomial. 

                                                           
26 Como pontuado por Hidalgo, esse manicômio era considerado um marco na história da psiquiatria por 

haver sido inaugurado por D. Pedro II e ter recebido pacientes ilustres. HIDALGO. Op. Cit. P.15. 
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Figura 9 – Ficha de internação de Arthur Bispo do Rosário. Fonte: Arquivo da Colônia Juliano Moreira. 

Além do número, Bispo também recebeu um diagnóstico: esquizofrenia 

paranoide. Na interpretação psicopatológica de Bleuler, a esquizofrenia é organizada a 

partir de uma relação de sintomas como: “transtorno da associação (extravagâncias), 

transtorno da afetividade (indiferença), delírios, fantasias, sentimento de perseguição, 

ambivalência do afeto, da vontade e da intelectualidade” (BLEULER,1960:15). Para Nise 

da Silveira, “o diagnóstico esquizofrenia é apenas um rótulo, não diz nada. O fundamental 

é o encontro com aquela pessoa” (NISE apud MELLO,2014:185) assim denomina o 

sofrimento mental, esquizofrenia, como os inumeráveis estados do ser, onde é possível 

passar por múltiplos e perigosos estados do ser, inclusive a consciência. 

 De acordo com Foucault, o louco é considerado socialmente como um erro, um 

“não-ser” numa concepção política, jurídica e econômica. Desde a Idade Média “a 

loucura é percebida no horizonte social da pobreza, da incapacidade para o trabalho, da 

impossibilidade de integrar-se ao grupo” (FOUCAULT, 2014a :114). O que demonstra 

que a exclusão dos doentes mentais sempre foi uma proposta social e reafirmada pela 

assistência psiquiátrica brasileira até as primeiras décadas do século XX. A internação 

como forma de exclusão social é analisada por Foucault no âmbito da serventia social, já 

que são incapazes de produzir e acumular riquezas. 

A exclusão a que são condenados está na razão direta desta 

incapacidade e indica o aparecimento no mundo moderno de um corte 

que não existia antes. O internamento foi então ligado nas suas origens 

e no seu sentido primordial a esta reestruturação do espaço social. 

(FOUCAULT, 2000, p.79) 



32 
 

Assim, foram excluídos da sociedade os leprosos, os portadores de doenças 

venéreas, os portadores de doenças contagiosas e os doentes mentais, por serem incapazes 

de produzir, de acumular bens e por representarem um retrato social inadequado aos 

padrões de perfeição e de belo. 

O sonho de uma sociedade perfeita na qual o sujeito é considerado um “objeto 

dócil e útil” (FOUCAULT,2014b:166) não se adapta ao sujeito louco, que não 

compreende a nova “microfísica do poder”, na qual poderes e saberes agenciam uma 

disciplina sufocante que aniquila a autonomia dos sujeitos sociais ( FOUCAULT, 

2014b:136). Assim, Foucault esclarece que “na lógica do internamento dos loucos, na 

medida em que escapa a todo o controle médico: ele se transforma então, 

necessariamente, em aprisionamento” (FOUCAULT, 2014 a :123). 

 Nessa dinâmica de controle e poder, realizadas nas instituições manicomiais, 

pode-se inserir as atividades de lobotomia, eletrochoque e jogo farmacológico. Assim, 

descreve Hidalgo 

Na Colônia, os rituais de choque tornaram-se periódicos, prescrições 

médicas. Grande parte dos pacientes passou pela sensação de um 

eletrodo colado na região das têmporas e ligado a tomada...O culto do 

eletrochoque garantia o sossego, ao menos por um período.... 

Empenhados no controle dos pacientes, funcionários organizavam uma 

espécie de fila indiana e aplicavam choques nos internos... 

(HIDALGO,2011:41) 

 Como pontuado por diversos autores, a permanência de qualquer homem ou 

mulher considerado normal num espaço hospitalar como a Colônia, descrita acima por 

Hidalgo, já o conduz à loucura; a exclusão social por si só já favorece ao desequilíbrio 

emocional e mental. Bispo fez parte deste mecanismo que envolvia loucura, exclusão e 

segregação social e, não por acaso, foi internado numa instituição por muitos considerada 

desumana e autoritária. Ao analisar esta trajetória Figueiredo é enfática ao afirmar: 

A permanência crônica de meio século num ambiente altamente 

excludente, como é o hospício, desenvolveu nesse homem um 

mecanismo de sobrevivência e distanciamento da realidade grotesca 

daquele lugar. Ali executou o programa norteador de sua vida, no qual 

os dias eram preenchidos pela missão de catalogar o mundo em 

miniaturas. Esse envolvimento entre a arte e vida criou em Arthur Bispo 

do Rosário uma identidade individual que o retirou do mundo dos 

excluídos. Sua vida e sua arte se confundem e se completam. 

(FIGUEIREDO, 2012: 28) 

No entanto, Bispo não se limitou ao rótulo de esquizofrênico; como afirma 

Burrowes “Bispo se recusara ao papel de louco, do esquizofrênico paralisado pela 
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psiquiatria, e impusera uma forma ao seu delírio, construindo com ele a realidade da obra” 

(BURROWES, 1999:55). Foi dessa forma, que avesso à figura do doente, Bispo levou a 

sério as palavras que viu no seu primeiro dia de internação e que estão escritas acima do 

portão na entrada da instituição27: “Práxis ominia vincit – o trabalho tudo vence”. O 

trabalho foi a “sua” grande ferramenta; seja como operário da arte ou como enviado de 

Deus para inventariar o mundo, Bispo sempre esteva trabalhando de forma incansável e 

interrupta. Bispo lutou contra a sua fraqueza, a doença mental e substituiu o remédio por 

trabalho, como forma de superar e viver o grande período de transição da história dos 

manicômios brasileiros, com tradição autoritária, repressora e violenta 

(FIGUEIREDO,2012 :45). 

 A instituição para a qual Bispo foi encaminhado, a Colônia Juliano Moreira, foi 

construída no sertão carioca28 região “conhecida por sua vocação para instalação de 

hospitais, casas de repouso, onde o objetivo fosse a recuperação da saúde de enfermos 

devido ao ar puro e a grande vegetação primitiva” (POTENGY,2015:37). A Colônia 

Juliano Moreira foi inaugurada em 1923, e recebeu o nome do mais ilustre médico29 e 

fundador da psiquiatria no Brasil. Seu distanciamento em relação ao perímetro urbano do 

Rio de Janeiro tinha como objetivo promover o tratamento em contato com a natureza, 

onde o serviço na lavoura era entendido como parte do tratamento, assim como também 

as terapias socializantes e ocupacionais, baseada na articulação entre o modelo 

institucional de colônia agrícola e o modelo de assistência hetero-familiar; entretanto, de 

acordo com Potengy “a partir de 1940, tratamentos de cunho biológico como eletrochoque 

e lobotomia foram introduzidos, transformando de forma substancial a vida dos 

doentes”(POTENGY, 2015:80). As práticas terapêuticas realizadas, naquele período, 

ocasionam diversos óbitos o que conduz a necessidade da construção de um necrotério 

dentro da Colônia no ano de 1953. Por esta razão não é em vão a correlação no que tange 

ser a instituição “um caminho sem volta”.  

                                                           
27 Colônia Juliano Moreira. 
28 Termo utilizado, nas primeiras décadas do séc. XX, para descrever as características sociais, das áreas 

rurais da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Mapeadas Jacarepaguá, Guaratiba, Campo Grande e 

outras. (POTENGY,2015 :40). 
29 Juliano Moreira (1873 -1933) nasceu em salvador, em 6 de janeiro de 1873. Negro e de origem pobre, 

ingressa no curso de medicina na Bahia, em 1886. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1903 onde assumiu 

no mesmo ano a direção do Hospício Nacional de alienados e do órgão de Assistência aos Alienados. 

Contribuiu de forma efetiva para a reformulação e organização no campo da saúde mental, por isso 

considerado o fundador da psiquiatria no Brasil. A temática racial sempre esteve atrelada a sua obra sendo 

um dos maiores críticos a teoria da mestiçagem como causa das degenerações nervosas e mentais. 



34 
 

Frederico de Morais, ao final de suas visitas ao Bispo mantem anotações na sua 

caderneta onde descreve suas percepções em torno do local e de seus moradores 

Percorrer, pela primeira vez, uma instituição manicomial como a 

Colônia Juliano Moreira é uma experiencia muito dura para quem não 

é um profissional da área. Homens e mulheres nus andando pelos pátios, 

alguns com feridas de pele, outros defecando em qualquer lugar, a vista 

de todos, cabeças raspadas, desdentados ou com dentes 

irremediavelmente perdidos devido a caries, o estado lamentável das 

instalações, com colchoes de palha estourados, lençóis encardidos, 

moveis ensebados, goteiras e, principalmente, um cheiro que parece 

entranhar-se em nosso corpo, acompanhando-nos por muito tempo. Os 

pacientes vagam pelos pátios e corredores como almas penadas, pelas 

áreas externas carregando suas tralhas, repetindo gestos e tiques, 

falando sozinhos, catando coisas pelo chão. (MORAIS, 2013:44)  

O mecanismo de silenciamento do Eu, a estrutura de poder e a história dos 

manicômios caminham de forma paralela com a história da Colônia Juliano Moreira e os 

cinquenta anos em que Arthur Bispo do Rosário ali viveu; constituindo elemento 

primordial no presente trabalho como elo entre o Bispo e o Museu, por isso será objeto 

de estudo e aprofundamento no segundo capitulo.  

Sendo assim é importante pontuar que durante os anos em que esteve internado, 

Bispo, reverberou, se preocupou em inventariar o mundo. Não se considerava um artista, 

afinal não desenhou, não pintou, não esculpiu, não produziu nenhuma arte contemplada 

pela Academia. Bispo costurou, bordou, pregou, catalogou o mundo da sua forma e visão, 

reaproveitando tudo que lhe chegava às mãos, até mesmo o uniforme era desfiado para 

que a linha fosse reutilizada no seu bordado. Assim, ao longo de cinco décadas de trabalho 

ininterrupto, foram produzidas 805 peças, atualmente tombadas pelo Instituto Estadual 

do Patrimônio Artístico e Cultural do Rio de Janeiro (INEPAC) 30 e também pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)31, instituição que também tombou  

a cela onde Bispo produziu o acervo.   

Certo, é que Bispo nunca imaginou que o seu trabalho ultrapassaria os portões da 

Colônia, adquirindo vida própria e sendo consagrado nos meios da arte. Sua intenção foi 

arquivar, inventariar o mundo para Deus.  

Mas, por que arquivamos nossas vidas? Essa questão é em parte respondida por 

Atières, que enfatiza, ser uma das formas de manter nossas vidas organizadas, porque 

anormal é o sem-papéis, sem lembranças, sem arquivos (ARTIÈRES,1998:11).  O autor 

                                                           
30 Tombamento de seu pelo processo E-18/000.874/92. 
31 Tombamento ocorrido em 19/09/2018. 
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lembra, ainda o mandamento “arquivarás tua vida”. Por que será que Bispo arquivava o 

mundo ao seu redor? A atividade de catalogar, inventariar pessoas, lugares, objetos 

poderia remetê-lo a algum padrão de normalidade? Ou, de forma inversa, o remetia ao 

grande mergulho na loucura? Retomando as análises de Foucault é impossível não 

sublinhar a passagem na qual, de forma brilhante, o autor pontua que 

Fechado no navio, de onde não se escapa, o louco é entregue ao rio de 

mil braços, ao mar de mil caminhos, a essa grande incerteza exterior a 

tudo. É o prisioneiro no meio da mais livre, da mais aberta das estradas: 

solidamente acorrentado à infinita encruzilhada. É o passageiro por 

excelência, isto é, o prisioneiro da passagem. E a terra à qual aportará 

não é conhecida, assim como não se sabe, quando desembarca, de que 

terra vem. Sua única verdade e sua única pátria são essa extensão estéril 

entre duas terras que não lhe podem pertencer. (FOUCAULT,2014:12) 

 É impossível não estabelecer um vínculo da loucura, como uma das fontes 

geradoras e a criação das obras de Bispo. Contudo, como sujeito desviante32 do próprio 

padrão de loucura, inegável também não observar que Bispo, buscou desacorrentar-se das 

tormentas do mar33 através do trabalho de catalogar, inventariar, arquivar o mundo como 

forma de resistência a própria loucura e ao sistema opressor onde estava inserido. 

Segundo Artières “arquivar a própria vida é se pôr no espelho, é contrapor à imagem 

social a imagem íntima de si próprio, e nesse sentido o arquivamento do eu é uma prática 

de construção de si mesmo e de resistência” (ARTIÈRES,1998:11). Afirma Hidalgo que 

foi através do trabalho obsessivo de arquivar o mundo que Bispo conseguiu transitar ao 

longo de cinquenta anos de internação, passando ileso pelo eletrochoque, a lobotomia e 

driblando o jogo farmacológico” (HIDALGO,2011:42).    

Ao longo do período de internação na Colônia Juliano Moreira, Bispo preocupou-

se em inventariar o mundo, a partir do seu mundo, da sua vida; para tanto contou sua 

história. E assim bordou navios, construiu miniaturas de veleiros, com madeira 

reaproveitada (Figuras 2 a 7). Tendo sido marinheiro recontou através da sua obra as 

experiências vividas. Registrou, em bordados os grandes estandartes, pedaços da sua 

trajetória, narrados em lençóis reaproveitados com linhas desfiadas do uniforme 

manicomial. São bordados que descrevem várias situações: como diversas modalidades 

de esportes, o percurso do trem no subúrbio do Rio de Janeiro passando por Santa Cruz, 

Bangú e Deodoro, este último bairro é apresentado como complexo militar, bordado em 

                                                           
32 Termo utilizado por Gilberto Velho para designar o “indivíduo que não está fora da cultura, mas que 

faz uma leitura divergente”. (VELHO,2013, p.50). 
33 (FOUCAULT, 2014, p.12). 
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detalhes o quartel, tanque de guerra, soldados num formato rico em informações. Sem 

esquecer, é claro, o estandarte onde está representada a planta da Colônia Juliano Moreira, 

vista do alto, local que foi sua morada por longos cinquenta anos. Dessa forma, Bispo fez 

questão de registrar o que viu, viveu e conheceu. 

  

Figura 10: Estandarte Colônia Juliano Moreira, imagem de parte do bordado sobre tecido com 134x133cm. 

A imagem faz parte de um estandarte que representa o complexo psiquiátrico de mesmo nome visto de 

cima. Fonte: DANTAS (2009:188) 

 

Assim, por meio da sua arte, Bispo foi capaz de narrar diversas facetas da sua 

existência. Seja através do registro de lugares, paisagens, acontecimentos, ou através da 

listagem dos seus eleitos “ao paraíso, no dia do Juízo final”. Interessante observar que 

Bispo também se entregou ao poder da escrita, como pode ser observado em um dos seus 

estandartes, no qual ele registra: “Eu preciso destas palavras”. Inúmeras são as obras, nas 

quais Bispo utiliza a escrita das mais diferentes formas, como os estandartes construídos 

por ele para que, a “história universal” fosse contada. Assim, sua escrita foi produzida 

por meio de bordado ou da escrita com caneta esferográfica..., o importante era registrar 

a própria vida. Considerado sua obra prima, o Manto da Apresentação34 representa o 

maior registro de Bispo. Segundo Dantas “este é o símbolo maior da mágica aglutinadora 

da obra, ... se insere na dialética do maravilhoso e do noturno, do dentro e do fora, do 

individual do coletivo” (DANTAS, 2009:210). Rodrigues, também se surpreende com a 

impressionante sutileza com que Bispo engendrou seu universo criativo nos bordados, 

                                                           
34 Principal peça do acervo de Arthur Bispo do Rosário. Construída com desejo latente de ser enterrado 

com a mesma para apresentar-se a Deus, no dia de sua “passagem”. Nesta peça há a representação do 

mundo e no verso o nome dos eleitos ao paraíso. 



37 
 

nas miniaturas, nos objetos recriados em tudo segundo o autor expressa poesia 

(RODRIGUES, 2014:13). 

             

Figura 11 - Manto da Apresentação – Frente.                             Figura 12 – Manto da Apresentação - Costas                

Bordado sobre tecido (cobertor) com suposição de cordas de cortina. Com bordados na parte externa e 

interna (dupla face). Fonte: DANTAS (2009 :202) 

Figura 13 - Manto da Apresentação- verso -parte interna. 

 

Assim, Bispo não ficou ileso ao processo de “arquivamento do próprio eu”, e 

demonstra ser esse caminho como o único momento em que o autor teve a oportunidade 

de refletir o que via, o que sentia, e assim estereotipar o mundo dando voz aos 

silenciamentos.  

Nesse caminho, Bispo considerava que sua missão era levar o cotidiano dos 

homens para Deus. Por isso, e de forma incansável, registrou, inventariou tudo o que via. 

Salienta, Burrowes, que “registros ou inventário: é como Bispo se refere ao seu trabalho. 
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Ou seja: listar, relacionar, catalogar, marcar, inscrever... Como alguém que anota pistas, 

observa vestígios, seleciona evidências” (BURROWES,1999:71). Bispo encantava-se 

com toda matéria encontrada; o que para uns não possuía valor, para Bispo era motivo de 

fazer parte das suas vitrines. Sua preocupação era inventariar tudo que existia sobre a 

Terra, e assim juntava, agrupava, e ainda esclarecia a função dos objetos agrupados como 

é demonstrado. Afirma Rodrigues que Bispo conseguiu “converter objetos banalizados 

pela utilidade em matéria de poesia” (RODRIGUES,2014:39). 

 

Figura 14 – Vitrine de canecas.               Figura 15 – Vitrine de talheres.    Figura 16 – Vitrine Confetes.  
Fonte: MORAIS (2013:219).                   Fonte: DANTAS (2009:155).         Fonte: MORAIS (2013:218). 

 
Figura 17:  Assemblage  Butões.                   Figura 18:  Muro no fundo da minha casa                        

Fonte: DANTAS (2009: 156).                       Fonte: MORAIS (2013: 200)                      
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A sua produção era a sua voz.  

A voz dos silenciados. 

A voz que não calou, ao contrário repercutiu no imaginário, como um bumbo, que 

soa forte, potencializa no peito e faz vibrar suas origens, dizendo quem és. 

Assim, em 1980, como parte da reconstrução democrática do país e resultado do 

movimento da Luta Antimanicomial, foi permitido o acesso aos presídios e manicômios. 

Ocorreu por fim a abertura dos portões da Colônia Juliano Moreira. A imprensa, através 

da Tv Globo, no programa de televisão Fantástico, apresenta a “Cidade dos Rejeitados”, 

onde além de denunciar as atrocidades ali cometidas, também destacou o pavilhão 10 do 

Ulisses Viana, no universo de Arthur Bispo do Rosário, sua obra, sua voz. Relata, 

Hidalgo: 

Acesos, os holofotes da TV Globo revelaram o reino encantado de um 

senhor grisalho, circunspecto, fala ofegante. Um flagrante onírico no 

purgatório de Jacarepaguá. Um atalho bem explorado pelo repórter, 

emocionado diante dos estandartes, assemblages, veleiros, faixas de 

misses, objetos domésticos, sujeitos a uma razão outra, plástica, 

mística...Bispo foi reconhecido e apresentado num dos programas de 

maior audiência da televisão. (HIDALGO, 2011:108)   

  Importante ressaltar que a década de 1980 foi decisiva para a transformação nos 

hospícios brasileiros. Desde os anos 1970, denúncias assertivas sobre maus-tratos e 

homicídios praticados sob véu oculto da medicina trouxeram uma nova realidade para os 

pacientes nos manicômios. Descreve Hidalgo: 

O ano de 1980 foi uma revolução no hospício calejado por golpes. A 

Colônia deixaria de ser uma estação de fim de linha. Funcionários, 

alguns contrariados, giraram chaves, abriram fechaduras, arrancaram 

portas das celas e prisioneiros do breu. Era o fim dos quartos fortes, 

solitárias, bolos. Os eletrochoques foram proibidos, a lobotomia já 

havia sido extinta. Liberdade, liberdade. (HIDALGO, 2011:110) 

 É possível observar o momento político no qual o país estava envolvido e o clamor 

por direitos humanos que transforma os hospitais, hospícios e manicômios e possibilita 

conhecer tantas histórias como a do nosso artista. Não restam dúvidas que para a 

visibilidade de artistas como Bispo, a abertura política, mesmo com tantos entraves, foi 

extremamente importante para a reforma psiquiátrica e a mudança de paradigmas e 

humanização na saúde (BORGES, 2010:189). 

Nesse cenário de mudanças e transformação, em meio a tantos homens e mulheres 

sem memória, sem história, sem vida, filhos da lobotomia, do eletrochoque, Bispo 
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apareceu como “um quixotesco ser em luta contra a realidade asilar...” 

(SILVA,1998:110). A trajetória por ele traçada, como forma de estar vivo, negociando, 

resistindo ao sistema, um ser desviante da própria loucura, chamou a atenção do famoso 

crítico de arte Frederico de Morais, que se debruçou sobre a arte de Bispo como um 

grande pesquisador. Conta Burrowes que “Frederico de Morais estava a assistir o 

programa Fantástico, da Rede Globo, quando foi atingido pela “áurea” de Bispo, como 

um soco” (BURROWES,1999:55). Era preciso conhecer, pesquisar esse artista... 

 

Figura 18 – Fotos do Arthur Bispo do Rosário em três momentos diferentes da vida. Fonte: MORAES 

(2013:23) 

 

Frederico de Morais descreveu que “diante das câmaras estava alguém que lutava 

contra o esquecimento, alguém que queria narrar sua história de vida e assim carimbar 

sua identidade” (MORAIS, 2013:23). Atraído pela imagem de Bispo, Frederico de Morais 

acompanhado por Hugo Denizard,35 dirigiu-se à Colônia para conhecer o autor daquelas 

obras tão expressivas. Mas não foi um contato tão simples. Bispo não era um sujeito fácil, 

ele exigia uma conquista. Era necessário conquistar a confiança de Bispo para ter direito 

a um minuto de prosa. E para tanto o convidado precisava responder a uma questão 

importantíssima. Era um ritual, sempre com a mesma pergunta: Qual a cor da minha 

áurea? E dependendo da resposta o visitante poderia entrar ou seria obrigado a retornar 

outro dia. Independentemente de quem era o visitante, todos que quisessem falar com o 

                                                           
35 Hugo Denizart (1946- 2014) Psicanalista, fotógrafo, professor cineastra, videomaker. Um dos primeiros 

repórteres a registrar a Colônia Juliano Moreira, na sua degradante situação nos anos 80. 
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Bispo precisavam passar pelo ritual de conquista e não foi diferente com Frederico de 

Morais que no futuro se tornaria o grande divulgador das obras produzidas por Bispo.  

Se Frederico de Morais tornou-se o grande divulgador da obra de Bispo e o grande 

responsável para desvincular o artista da figura de louco e conquistar os grandes salões 

de arte,  Hugo Denizart também teve um papel fundamental, na medida em que foi o 

responsável por contar a história de Bispo, por meio da entrevista apresentada no filme 

“O prisioneiro da passagem – Arthur Bispo do Rosário”, disponível no canal YouTube36 

e que também foi transcrita por Hidalgo (HIDALGO, 2011:118-126). O documentário, 

com duração de 30 minutos, foi financiado pelo Ministério da Saúde, com objetivo de 

registrar e denunciar as condições de degradação humana na Colônia Juliano Moreira, no 

Rio de Janeiro. A denúncia foi uma estratégia utilizada para fomentar a realização de 

transformações no sistema de saúde mental vigente. Tal fato fez parte de um cenário 

maior de denúncias, que envolviam vários manicômios e penitenciárias no país, nos idos 

de 1980. 

O filme, de Denizart37, tem início com a obra de Foucault, História da Loucura, e 

termina com o samba de Nelson Cavaquinho, Juízo Final. É na obra de Foucault, que 

autor encontrou o título para o filme e ao iniciar com o trecho abaixo citado, possibilita 

ao expectador uma reflexão sobre a loucura: 

Fechado no navio, de onde não se escapa, o louco é entregue ao rio de 

mil braços, ao mar de mil caminhos, a essa grande incerteza exterior a 

tudo. É o prisioneiro no meio da mais livre, da mais aberta das estradas: 

solidamente acorrentado à infinita encruzilhada. É o passageiro por 

excelência, isto é, o prisioneiro da passagem. (FOUCAULT,2014:12) 

 Pode-se afirmar que ao retratar a vida do doente mental no manicômio daquele 

período, o filme representa um registro chocante da vida dos pacientes, que impactou a 

própria equipe de filmagem. Em alguns momentos “Denizart não conseguia continuar 

porque sentia-se enjoado com o cheiro do lugar e o malabarismo necessário para caminhar 

entre as fezes no chão dos pavilhões” (HIDALGO, 2011:117). Assim, em meio, a esta 

miséria humana, Arthur Bispo do Rosário foi apresentado tendo sua obra destacada. Ao 

longo da entrevista realizada em diversos momentos, é possível observar que embora 

Bispo fosse o paciente, quando não se encontrava disposto a falar sobre o que não lhe era 

                                                           
36O filme “O prisioneiro da passagem – Arthur Bispo do Rosário”, disponível no canal : 
www.youtube.com/watch?v=PjgP1LYLZOU, 
37 Filme: O Prisioneiro da Passagem. Direção: Hugo Denizart. Gênero: documentário. Formato: 16mm. 

Ano: 1982.Duração: 29 min. 

http://www.youtube.com/watch?v=PjgP1LYLZOU
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interessante, utilizava a expressão “tá mais do que visto”, definindo assim o fechamento 

ou a interrupção de diversos momentos de entrevista.  

 O senhor do Labirinto38 era também senhor da sua fala. Estabelecia a relação 

entrevistador/ entrevistado e todo o jogo de força tão bem descrito pela história oral. Ao 

conceder a entrevista, o interesse de Bispo era tão somente de falar sobre seu projeto, a 

apresentação do mundo para Deus, por meio de seus bordados e miniaturas. Assim diante 

de qualquer pergunta fora dos padrões predeterminados por ele mesmo, Bispo utilizava a 

expressão “tá mais do que visto”. Bispo, estabeleceu um limite na sua entrevista, não 

informando sua origem, pois apenas afirmou “EU VIM” e narrou a data da sua internação, 

quando teve a visão dos “sete anjos” que o reconheceram como o enviado de Deus. E 

estabeleceu as pausas, o momento de findar o assunto com a mesma expressão “tá mais 

do que visto”. 

Nessa circunstância que Arthur Bispo do Rosário foi apresentado ao mundo por 

diversas mãos: as mãos de Hugo Denizart, de Frederico de Morais, de Denise Correa, dos 

Amigos dos artistas da Colônia Juliano Moreira (AAACJM) e outros comprometidos com 

a arte e a liberdade. 

Frederico de Morais realizou um áureo trabalho para projetar Bispo como artista, 

mas foi a exposição “Registros de minha passagem pela Terra” considerada o grande 

marco no processo de dar voz a Bispo, que o projetou em grande escala. Burrowes relata 

o cunho político da organização da exposição, elaborada por Frederico Morais, na qual a 

obra de Arthur Bispo do Rosário adquiriu o reconhecimento como obra de arte, forma de 

preservar e proteger toda a produção, já que o seu autor não estava mais vivo para fazê-

lo (BURROWES,1999:53). Foi a quebra do paradigma no qual o louco significa um não-

ser (FOUCAULT,2014:174) e torna-se cidadão com voz, direitos e dignidade. 

A partir de então, “Bispo é apresentado à sociedade como “o artista”, desvinculado 

do papel de louco, esquizofrênico, rótulo que restringe o espaço da arte” 

(BURROWES,1999:55).  Neste processo, muitos são os envolvidos na luta pela 

preservação da arte de Bispo, na sua visualização e afirmação como arte. Para tanto, foi 

                                                           
38 O Senhor do Labirinto foi a denominação dada por Luciana Hidalgo ao Bispo. Tal denominação é o título 

do se livro Arthur Bispo do Rosário, o senhor do labirinto, (Rio de Janeiro: Rocco,2011) que virou filme, 

com o mesmo título, dirigido por Geraldo Motta e produzido pela Tibet Filme. 
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criada uma Associação de Amigos dos Artistas da Colônia Juliano Moreira (AAACJM)39. 

E dessa forma, Bispo e sua obra circularam em grandes espaços de arte40. 

 Em setembro de 2018, as 805 peças produzidas por Bispo mais a cela onde 

trabalhava foram tombadas pelo IPHAN41. Entretanto desde 1994 a obra e artista haviam 

sido consagrados, pelo INEPAC42 quando então 802 peças foram consideradas bens 

culturais e bispo foi elevado a condição de monumento, onde observa-se o seguinte 

discurso de argumentação do diretor-geral do INEPAC, Juarez Lins de Albuquerque, ao 

enviar ofício ao Secretário de Estado de Cultura da época, Edmundo Ferrão Moniz de 

Aragão: 

 “Arthur Bispo do Rosário, falecido em 1989, foi interno durante cerca 

de 50 anos na Colônia Juliano Moreira. A partir de 1939 Bispo executou 

uma série de trabalhos artísticos excepcionais que hoje são 

reconhecidos como manifestações de um artista genial e apenas 

circunstancialmente louco que expressam um sentimento profundo de 

vida...” 43 

O processo que institui as obras de Bispo como bens culturais, fundamenta-se na 

concepção de lugares de memória, definido por Pierre Nora: 

Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há 

memória espontânea, que é preciso criar arquivos, .... É por isso a 

defesa, pelas minorias, de uma memória refugiada sobre focos 

privilegiados e enciumadamente guardados nada mais faz do que levar 

à incandescência a verdade de todos os lugares de memória.... Mas se o 

que eles defendem não estivesse ameaçado, não se teria, tampouco, a 

necessidade de construí-los. (NORA,1993:13) 

Segundo Burrowes, com a morte de Bispo em 1989, todo seu acervo “corria o 

risco de desaparecer: fosse pela deterioração dos frágeis materiais que o compõem, fosse 

pela ação depredatória de pessoas que não enxergavam ali mais do que um amontoado de 

                                                           
39 AAACJM foi criada em maio de 1989, com o objetivo de proteger o acervo e os direitos dos artistas da 

Colônia Juliano Moreira. Desta associação faziam parte “indivíduos ligados ao campo da psiquiatria e 

critica de arte, mobilizadores de poderes e saberes específicos contribuíam para conferir autoridade a 

associação”. (BORGES, 2010:180)  
40 Alguns dos lugares onde a obra de Bispo já esteve exposta: Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro ( 

1982/ 1993);Escola de Artes Visuais do Parque Lage- Rio de Janeiro(1989); Estolcolmo – Suécia (1991); 

México (1997); Buenos Aires – Argentina (1999); Nova York – EUA ( 1999); Espaço Cultural da Caixa 

Econômica Federal ( 1999); Galerie Nationale du Jeu de Paume- Paris (2003 ); Berlim (2008); Tokyo 

(2008); Paço Imperial – Rio de Janeiro (2010); Pavilhão das Culturas – São Paulo (2010); Palácio do 

Planalto – Brasília (2010);Instituto Valenciano de Arte Moderna – Espanha (2011); Victória Noorthon – 

França ( 2011); Palais de Beaux Arts – Bruxelas (2011); Victoria and Albert Museum- Londres (2012); 

Museu da Cidade – Lisboa ( 2012); Casa Museu Eva Klabin – Rio de Janeiro( 2018).  
41 Instituto do patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
42 Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural. 
43  Processo de solicitação de tombamento provisório do bem cultural denominada “obras de Arthur Bispo 

do Rosário”. Data de início: 21.7.1992. N° do processo: E-18/000.874/92.  

 



44 
 

utilitários” (1999:53). Interessante observar as peças intituladas Vitrines (Figuras 14 a 

16), nas quais o artista utilizou vários elementos do mesmo tipo para montar as vitrines. 

Assim, muitos dos internos naquela instituição ainda atribuíam aos objetos o seu valor de 

origem. Por isso com a morte do seu “proprietário” acreditavam que as colheres, os 

sapatos, assim como todos os objetos que compunham a obra deveriam ser distribuídas 

entre os internos. 

Por esta razão foi 

 “nesse momento a Associação de Amigos dos Artistas da Colônia 

Juliano Moreira (AAACJM) tinha como objetivos levantamento e 

catalogação das obras, documentação fotográfica, limpeza e restauração 

de peças em estado precário de conservação, realização de exposições, 

debates, publicações e finalmente definir um novo local com condições 

adequadas para guarda do acervo”( MORAIS, 2013:25).  

O tombamento também representou uma ação cujo o objetivo era proteger, 

salvaguardar e preservar as obras. Para tanto, a primeira atitude após a morte de Bispo foi 

a transferência das obras, que se encontravam no pavilhão 11 para o prédio da 

administração da Colônia.   

A condição de lugares de memória e a sua construção como forma de assegurar a 

memória que poderia estar, inclusive, ameaçada de desvanecer com o tempo, representa 

a “defesa pelas minorias”. Importante também observar que 

São lugares, com efeito nos três sentidos da palavra, material, simbólico 

e funcional, simultaneamente, somente em graus diversos. Mesmo um 

lugar de aparência puramente material, como um depósito de arquivos, 

só é lugar de memória se a imaginação o investe de uma aura 

simbólica.... É material por seu conteúdo demográfico; funcional por 

hipótese, pois garante ao mesmo tempo, a cristalização da lembrança e 

sua transmissão; mas simbólica por definição visto que caracteriza por 

um acontecimento ou experiência vividos por um pequeno número uma 

maioria que deles não participou. (NORA,1993:21)  

 Segundo, Nora “só é lugar de memória se a imaginação o investe de uma aura 

simbólica” (NORA,1993:21). Ao observar esse conceito, que remete ao cerne da natureza 

da memória do lugar, é impossível não refletir sobre o quanto cada peça produzida por 

Bispo reproduz a própria história, reproduz a história do seu autor e do local onde estavam 

inseridos. Reverbera Bispo no que se pode chamar vontade de memória e nesta intenção 

memorialista é que cria a identidade de cada peça. O desejo latente de Bispo em arquivar 

o mundo para Deus. 
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 Ocorre então, a necessidade de encontrar um local para a arte de Bispo. A Colônia 

já possuía um museu desde 1952, chamado Museu Egas Muniz44, o qual pouco funcionou 

e esteve fechado para reforma por muitos anos. Reaberto, em 1982, recebeu o nome de 

Museu Nise da Silveira, como uma homenagem à aquela que lutou pelos doentes mentais. 

Entretanto, no ano 2000, o Museu Nise da Silveira, como forma de homenagear o seu 

principal artista, passou a ser chamado de Museu Bispo do Rosário. E em 2002 recebeu 

o acréscimo de Arte Contemporânea; quando então passou a ser nomeado Museu Bispo 

do Rosário Arte Contemporânea.  

O Museu Bispo do Rosário Arte Contemporâneo é o detentor e responsável pelo 

acervo de Bispo. Enquanto, as cinzas do corpo de Bispo e o monumento45 Arthur Bispo 

do Rosário são de responsabilidade da cidade Japaratuba, Sergipe; cidade natal de Arthur 

Bispo do Rosário.  

Quando o Museu Bispo do Rosário foi criado, no ano de 2000, o sentimento que 

envolvia a então direção da instituição corroborava com as ideias que conceituavam 

museu, como um espaço vivo onde jamais corresponderia a um lugar neutro, de caráter 

meramente expositor. Os mesmos ideais alguns anos depois são apresentados na definição 

de Museu dada pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM, 2007), que apresenta o 

Museu como: 

 (...) uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da 

sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, 

conserva, estuda, expõe e transmite o patrimônio material e imaterial da 

humanidade e do seu meio, com fins de estudo, educação e deleite. 

          Labra descreveu esse momento de construção do museu e desconstrução da antiga 

política manicomial: 

Com o advento da Reforma Psiquiátrica nos anos de 1980, os artistas 

são convocados a ajudar na transformação do manicômio, contribuindo 

para a desconstrução da imagem negativa que pairava sobre a loucura. 

Era necessário apontar para o fracasso do asilo como local de 

recuperação e tratamento e abrir espaços para a sociedade para a 

convivência com a loucura. Assim as intervenções artísticas e culturais 

funcionavam como denúncia para os horrores produzidos...É nesse 

cenário que surge o Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, com 

a proposta de ampliar esse diálogo ao se consolidar como um espaço 

formal de arte que visa desestruturar a instituição manicomial de dentro 

para fora. (LABRA,2016;16) 

                                                           
44 Curiosamente o Dr. Egas Muniz foi o psiquiatra que inventou a lobotomia no ano de 1936. 
45 O termo monumento segundo Jacques Le Goff (2013, p.486) deriva do verbo momere que significa “fazer 

recordar”. Assim para o autor o monumento tem como características o ligar-se ao poder de perpetuação. 
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Observando a narrativa acima é possível compreender importância do museu no 

processo de abertura e democratização da Colônia Juliano Moreira. Importante ressaltar 

que o referido museu existe dentro da Colônia Juliano Moreira, morada de Bispo ao longo 

de cinco décadas. Ou seja, um lugar onde a presença de Bispo ainda permanece viva 

envolvendo todos aqueles que por ali transitam. Segundo Morais “o museu, como 

instituição, se constitui como um lugar legítimo de construção, exposição e reflexão do 

mundo” (MORAES, 2010:13). Dando prosseguimento a essa reflexão, o autor afirma que 

o “museu é o lugar do sonho, devaneio, informação de todo tipo, deleite estético, 

expansão da efetividade, da memória, da identidade – mas é também o lugar de 

conhecimento, consciência, inteligibilidade”.                                                                        

Assim, como espaço pertinente para propor reflexões e construção de mundo, o 

Museu Bispo do Rosário também possui uma peculiaridade que é estar vinculado à 

Secretaria de Saúde, onde Arte e Cuidado devem dialogar por meio de programas e ações 

voltados para a comunidade onde está inserido, ou seja, num complexo de saúde mental 

na cidade do Rio de Janeiro. Fato esse que impulsiona e acarreta o grande desafio da 

inclusão. 

A inclusão é um dos grandes desafios do nosso século, no que tange a 

transformação de consciências, eliminando barreiras, tornando-se uma sociedade mais 

justa e igualitária, coroando o art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Ao refletir sobre inclusão, Beauclair é enfático ao afirmar  

“ser necessário sensibilidade para reformular conceitos, rever padrões 

e normas de comportamento e conduta. A arte potencializa o sentir, 

estabelece um diálogo entre aquele que vê, o objeto e o seu criador, indo 

além pois abre portas até então submersas e trancafiadas no preconceito 

e na exclusão” (BEAUCLAIR, 2007:25). 

Quando o assunto é inclusão é necessário ter sensibilidade para sentir, envolver-

se e permitir-se vivenciar novas experiências. A obra de Arthur Bispo do Rosário é um 

grande convite ao sentir. Ricardo Resende46, cria um novo verbo apresentado por 

(LABRA,2017:27), que representa os sentimentos aflorados no contato com a obra de 

Bipo, o verbo “bispar”, o qual é formulado como um convite aos visitantes e apreciadores 

da obra de Arthur Bispo do Rosário. 

                                                           
46 Ricardo Resende, atual curador do Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, é mestre em História 

pela USP. 
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Compreendendo a importância e responsabilidade do Museu Arthur Bispo do 

Rosário de Arte Contemporânea no processo de salvaguarda das obras de Bispo, além de 

também abrigar peças de diversos artistas com a finalidade de fomentar o debate entre a 

arte e a loucura em suas transversalidades e possibilitar inclusão através de ações 

educativas é que este estudo tão necessário será desenvolvido num próximo capítulo. 

“Bispo é um quixotesco ser em luta contra a realidade asilar...”47 a trajetória por 

ele traçada, como forma de estar vivo, driblando o sistema, um ser desviante da própria 

loucura; sua história, sua trajetória e o seu acervo expõe a voz e a vez de muitos à margem 

da sociedade. Assim, Arthur Bispo do Rosário permanece vivo em tudo que sua memória 

e que sua sede de vida toca. AVE BISPO! 

 

  

Figura 19: Bispo vestido com o seu “Manto da Apresentação”. Fonte: Folder da Exposição: Walter Firmo, 

Um Olhar sobre Bispo do Rosário. Realizada na Caixa Cultural/ Rio de Janeiro, em 2013. 

 

 

 

 

                                                           
47 (SILVA,1998, p.110). 
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1.2. O SERTÃO CARIOCA E A PSIQUIATRIA 

Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!  

Mas que nervoso estou  

Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!  

Sou neurastênico  

Bbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrr!  

Preciso me tratar, senão eu vou pra Jacarepaguá  

(bis)  

Preciso me casar, senão eu vou pra Jacarepaguá  

Tão amoroso sou, quem já provou gostou  

Preciso me casar, senão eu vou prá Jacarepaguá  

Eu sei que elas me querem, mas é para casar  

Eu digo que me esperem porque depois da festa  

HÁ HÁ HÁ HÁ!!!  

(Música: Neurastênico – Ronnie Cord) 

 

 

 O destino dos rejeitados pela sociedade ao longo da história, de forma geral é 

representado pela exclusão. Se na antiguidade grega, berço da civilização, a loucura tinha 

um caráter mitológico - já que os loucos expressavam a voz dos deuses, manifestações 

sobrenaturais, cercada de preconceitos sagrados (PESSOTTI, 1994:15) - em muitas 

sociedades, as crianças nascidas com deficiências físicas eram mortas pelos pais, atitude 

reforçada pelo mito de Hefestos, deus do fogo, quando então a deusa Hera ao dar a luz à 

um filho disforme, o lançou ao mar para que ficasse eternamente escondido nos abismos, 

e assim não comprometesse a sua beleza. 

 Platão48 envolto naquela sociedade em que a perfeição do corpo era cultuada, 

descreveu o pensamento de sua época ao propor um modelo de cidade-estado (a polis 

grega) ideal no livro A República, na qual é possível encontrar as seguintes informações: 

A força do corpo também deve ser cuidada e caberá à ginástica 

desenvolvê- la, sem ter, contudo, por finalidade a formação 

exclusiva de atletas. A alimentação será simples e simples será 

também a medicina que deve ser reduzida ao seu estado 

primitivo, isto é, o de atender aos acidentes mais banais. Aos 

inválidos não serão dados cuidados: serão simplesmente 

abandonados. (PLATÃO, 1999: 96) 

                                                           
48 Platão de Atenas(428/7 a.C – 347 a.C) Filósofo grego, discípulo de Sócrates, fundador da Academia e  

mestre de Aristóteles. Em sua obra A República aborda diversos temas, subordinados no que tange a Justiça. 
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Asclépio negava-se a tratar de pessoas de constituição doentia, 

por serem inúteis para a sociedade...Quem não fosse capaz de 

levar uma existência normal não merecia cuidados de sua 

parte, por ser uma pessoa inútil a si mesma e à sociedade. 

(PLATÃO, 1999:124)     

  Nessa mesma obra, ao relatar as recomendações de Sócrates e Glauco tanto para 

os filhos dos indivíduos de elite quanto para os indivíduos inferiores, Platão foi assertivo 

ao declarar “que tenham alguma deformidade, serão levados a paradeiro desconhecido e 

secreto. É um meio seguro de preservar a pureza da raça dos guerreiros” (PLATÃO, 1999: 

110) 

   O Vale dos Leprosos, tão citado nos evangelhos cristãos, representava de forma 

significativa o sentimento e o preconceito vigente na época em que Cristo viveu. Por ser 

o local para onde eram enviados todos aqueles que apresentassem perigo de doenças 

sendo lepra ou não (COSTA, 2017:53).       

 Na Idade Média, marcada pelas invasões dos bárbaros, a Igreja Católica era a 

única instituição estável, assumindo assim o papel de intermediário entre os céus e os 

humanos, de modo que o louco perdeu o seu papel sobrenatural e passa a ser considerado 

um ser “possuído pelo demônio”. Desta forma, não apenas os loucos recebem esta 

conceituação, mas também os criminosos. Observa-se que a ignorância, a dúvida, a 

religiosidade são marcadores deste período (PESSOTI, 1994: 83). 

A dificuldade em compreender a diversidade e a diferença conduzem a conceitos 

inadequados no que tange a deficiência e suas causas. Santo Agostinho49 considerava que 

a deficiência representava uma punição, culpa, expiação dos pecados cometidos pelos 

antepassados. Séculos depois, Santo Tomás de Aquino50 apresenta a deficiência como 

uma espécie de demência natural contrário à ideia de pecado (COSTA 2017: 54). 

Na Inquisição, de acordo com (PESSOTTI, 1994: 34) todo o portador de doença 

mental que fosse reconhecido como encarnação do mal era conduzido à fogueira. Já na 

Renascença, Foucault (2014) surge a figura do “Nau dos Loucos”, estranho barco que 

navega nos rios da Renânia e dos canais dos flamengos, com a função de expurgar os 

loucos das cidades. Assim, os “marinheiros encarregam-se de livrar a cidade de um louco” 

                                                           
49 Santo Agostinho, bispo da igreja católica, teólogo e filósofo, nasceu no ano de 354 em Tagaste ( atual 

Argélia). Considerado Santo e Doutor da Igreja Católica.  
50 Santo Tomás de Aquino, frade dominicano e teólogo italiano, nasceu em 1225. Considerado o mais 

distinto expoente da Escolástica, proclamado santo pela igreja Católica e também Doctor Communis. 
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(FOUCAULT, 2014:9). O pensamento social naquele momento da Europa renascentista 

em relação ao louco é de forma esclarecedora descrito por Foucault: 

Os loucos tinham então uma existência facilmente errante. As cidades 

escorraçavam-nos de seus muros; deixava-se que corressem pelos 

campos distantes, quando então eram confiados a grupos de mercadores 

e peregrinos. Eram frequentemente confiados a barqueiros, os quais 

tinham a incumbência de livrar a cidade dos loucos. (FOUCAULT, 

2014:9)   

Os loucos eram levados pelos mercadores e marinheiros em número 

bem considerável, e que eram ali “perdidos”, purificando-se assim de 

sua presença a cidade de onde eram originários. 

(FOUCAULT,2014:11) 

 

 “O louco prisioneiro de sua própria partida” (FOUCAULT, 2014:12) no olhar do 

autor a loucura e o louco tornam-se personagens que representam “ambiguidade: ameaça 

e irrisão, vertiginoso desatino do mundo e medíocre ridículo dos homens”. O 

desconhecimento da loucura leva a sociedade a atitudes não apenas de exclusão, mas tem 

a mesma a necessidade de expurgar, de se libertar do incógnito. 

 Imperioso considerar que todo o preconceito em torno do tema deficiência 

relaciona-se também com as questões que envolvem o “momento psicológico nesse 

processo dinâmico em que operam a sociedade, os indivíduos e seus interesses” 

(HORKHEIMER & ADORNO, 1978: 174). Por isso, a dicotomia da humanidade se dá 

entre os salvadores e condenados. Ressalta, Pessotti que na era cristã “o tratamento 

variava segundo as concepções de caridade ou castigo predominantes na comunidade em 

que o deficiente estava inserido” (PESSOTTI, 1994: 38). Refletindo sobre as afirmações 

dos autores citados é possível observar alguns fatos atípicos ocorridos nas épocas acima 

narradas: 

Com o intuito, provavelmente, de se apoderar dos seus bens as pessoas 

com deficiência eram protegidas, em algumas culturas e épocas, 

chegando mesmo a gozar de certos privilégios. Na Inglaterra, no século  

XIII as pessoas com deficiências/necessidades especiais eram 

protegidas por lei, tendo direito a um tutor e a um curador para cuidar 

de seus bens, chegando mesmo a gozar da tutela do próprio rei. A 

Franca também adotou essa prática com o Rei Filipe IV, o Belo. 

(COSTA, 2007: 55)  

 

 Ao longo dos tempos, muitas situações tão inusitadas quanto a referida acima, 

envolveram a deficiência mental, na qual loucos e não loucos o eram assim classificados 

em decorrência dos interesses particulares e de disputas de poder. Herdeiros de afortunado 
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patrimônio, mulheres, poetas, músicos, artistas são excluídos da sociedade sob véu da 

doença mental. Também Ronnie Cord, na música Neurastênico, de forma jocosa 

demonstra o sentimento da população em relação as instituições de psiquiátricas que 

exercem a função de controlador da ordem social como objeto de opressão. 

 

O Poder Psiquiátrico, por sua vez, funcionou como controle dos 

comportamentos da sociedade fixando uma norma de comportamento 

“normal” e a noção de anormalidade para enquadrar os desviantes do 

modelo e adequá-los ao padrão ou excluí-los nas instituições de 

controle e correção. (AMARANTE,2011:46) 

 

 Se no Brasil, Machado de Assis, com o conto “O Alienista” (1882), traduzia o 

momento da psiquiatria de forma “suis generis”, na Europa Foucault denomina como o 

“Grande Enclausuramento” como descreve Machado: 

 “O grande enclausuramento é, portanto, um fenômeno eminentemente 

moral, um instrumento de poder político que, laicizando a moral e a 

realizando em sua administração, não apenas exclui da sociedade 

aqueles que escapam a suas regras, mas de modo mais fundamental, 

cria, produz uma população homogênea, de características específicas, 

como resultado dos próprios critérios que institui e exerce” 

(MACHADO, 1988: 64-65). 

 

No Rio de Janeiro, capital federal, nos idos de 1910, também não era diferente. A 

prática do “Grande Enclausuramento” em “instituições totais”51 são práticas habituais 

para com todo aquele que fosse considerado nocivo a sociedade.  

As ideias alienistas na capital do Brasil iniciam-se no ano de 1841, quando então 

hospício Pedro II é criado através de decreto assinado pelo imperador, D. Pedro II, no dia 

da sua coroação. Contudo a sua inauguração só foi efetivada 11 anos após, em 1852. Foi 

nos ares republicanos que, de acordo com Venancio (2011: 38) que o primeiro órgão de 

Assistência Médico-Legal a Alienados foi criado, encarregando as colônias da Ilha do 

Governador, como o Hospital Nacional de Alienados, do tratamento de alienação mental.  

 Após a I Guerra Mundial( 1914 -1919),  Jacarepaguá, bairro conhecido como o 

sertão carioca52, foi escolhido devido a sua distância do centro da cidade do Rio de Janeiro 

                                                           
51 O termo “instituição total” é cunhado por Erving Goffman. ( GOFFMAN, 2017: 16). 
52 A denominação “Sertão Carioca” foi cunhada por Armando Magalhães Correa, pesquisador do Museu 

Nacional e responsável por vasta pesquisa sobre Jacarepaguá, a qual foi publicada em artigos no periódico 

“Correio da Manhã”, nos anos 20 e 30, e também no livro O Sertão Carioca, publicado pelo Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro em 1936. 
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(31  Km) e ao seu clima agradável com árvores e bosques para abrigar todos aqueles que 

deveriam ser segregados seja por doença mental ou por doença física como a hanseníase, 

a tuberculose ou outras consideradas contagiosas e perigosas para a sociedade. 

Jacarepaguá, nesta ocasião, constituía-se como uma região com matas e floresta, assim 

informa Correa (1936: 52), que um percurso de 25 Km era realizado em 5 horas de 

viagem, devido a mata fechada, ainda com “Jequibás, ipês, jacarandás, framboesas, uma 

vegetação bem tropical” (CORREA, 1936:47). 

 

Figura 20 – mapa da cidade do Rio de Janeiro. A letra “A” em vermelho aponta para o local onde fica a 

colônia Juliano Moreira. Fonte: http://www.rioonwatch.org/?p=8109 

  

Bem descreve Ricardo Palma, no prefácio do livro “Sertão Carioca”, o sentimento 

que envolvia a cidade e o bairro de Jacarepaguá, que devido a sua distância do centro do 

Rio de Janeiro era desconhecido dos cidadãos e desconectado do restante da cidade: 

“Pouca gente, hoje, escreve sobre as coisas do Rio de Janeiro. E os 

poucos que escrevem, se limitam á historia. Mas ultimamente um 

desses escriptores, afastando-se do asphalto moderno e elegante da 

Avenida e deixando em paz a poeira venerável dos archivos, resolveu, 

como Fernão Paes, “entrar pelo sertão”.  

Sim, embora o carioca da Avenida, do posto 4, dos chás e cinemas chies 

fique espantado, existe, nesta sua maravilhosa terra um “sertão”, como 

na Amazônia, em Matto Grosso, em Goyaz, em Minas, na Bahia. 

Embora menos bravio...” (CORREA,1936, 10).  

http://www.rioonwatch.org/?p=8109
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Figura 21 – Mapa do Sertão Carioca produzido por Magalhães Correa em 1936. Fonte: CORREA(1936: 

272) 

 

Figura 22: jornal:  Correio da Manhã. Publicação de 4 de setembro de 1933. Material que precedeu e 

motivou o livro: Os Sertões de Magalhães Correa. 

Figura 23: Capa do livro: Os Sertões, de Magalhães Correa. 

Fonte: http://ecomuseusertaocarioca.blogspot.com/2014/08/o-sertao-carioca-de-magalhaes-correa.html 

 

Assim, no sertão carioca, foram criadas as colônias hospitalares:  Colônia de 

Psicopatas Homens-Jacarepaguá, em 1923, destinada ao atendimento de doentes mentais 

com diagnóstico de incapacidade para o convívio social, atual Colônia Juliano Moreira; 

a Colônia de Portadores de Hanseníase, atual Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária 
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-Hospital Curupaiti, foi fundada em 15 de outubro de 1929, destinada ao atendimento das 

pessoas com o mal de Hansen, também denominada lepra; o Hospital Estadual Santa 

Maria, inaugurado em 1943 com a denominação Sanatório Santa Maria e com objetivo 

de atendimento a pessoa com tuberculose  e o Hospital de Curicica, atual Hospital 

Municipal Raphael de Paula e Souza inaugurado em 1952, para ser a referência no 

tratamento para a Tuberculose. 

Observa-se então, que os grandes hospitais se instalaram em Jacarepaguá. O 

primeiro devido à transferência da colônia dos psicopatas da Ilha do Governador para o 

Engenho Novo, desapropriado em 1912 devido à condição de superlotação e “a população 

da colônia ter sido atingida por febres palustres em decorrência da falta da canalização de 

água potável” (VENANCIO 2011:39), fatos que contribuíram para origem da Colônia 

Juliano Moreira. Depois vieram os hospitais dos Hansenianos (em 1928, para a Fazenda 

Curupaiti), o dos tuberculosos (para o Sanatório Santa Maria) e o hospital de Curicica 

(atual Raphael de Paula e Souza).  

A criação das colônias adequava-se a necessidade de solucionar algumas questões 

de primordial importância: livrar a sociedade dos loucos, sanar as questões de 

insalubridade que envolvia os hospitais psiquiátricos e possibilitar aos loucos a vida em 

estado de liberdade e trabalho. Já que, “é a loucura uma doença não da natureza, nem do 

próprio homem, mas da sociedade; emoções, incertezas, agitação, alimentação artificial, 

todas essas são as causas” (FOUCAULT, 2014: 468). 

A construção da colônia agrícola foi o resultado de árduo trabalho voltado para 

disseminar as ideias progressistas defendidas por Juliano Moreira, Afrânio Peixoto, 

Franco da Rocha e Rodrigues Caldas. (VENANCIO, 2011: 40) Em 1912, a Fazenda do 

Engenho Novo, produtora de cana-de-açúcar e fubá, com área total de 7.350.000m₂ ( área 

maior que o bairro de Copacabana), tendo em seu entorno as serras do Nogueira e do 

Quilombo, incluindo Floresta de Mata Atlântica , vargens, rios, cachoeira, represa e 

benfeitorias foi objeto do processo de desapropriação por utilidade pública. Processo esse 

decorrente de vários anos de litígio pois o proprietário recorreu a decisão até a instancia 

do Supremo Tribunal Federal, quando então a União obteve ganho de causa. Atualmente 

está localizada na Estrada Rodrigues Caldas nº 3.400, em Jacarepaguá, no bairro da 

Taquara, na cidade do Rio de Janeiro, circundada pelos bairros do Camorim e Curicica. 
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Dessa forma, as obras foram iniciadas em 1921 e após dois anos já haviam sido 

construídos 15 pavilhões, o refeitório, a cozinha, a farmácia e enfermarias. Além das 

adaptações necessárias nos prédios e benfeitorias já existentes na antiga fazenda, como a 

Igreja Nossa Senhora dos Remédios e o aqueduto, a nova instituição fundamentar-se-ia, 

em dois alicerces básicos: a praxiterapia nas atividades agrícolas e assistência 

heterofamiliar. Para tanto, a instituição cederia moradia aos empregados e sua família, 

como forma de proporcionar aos pacientes o contato familiar (VENANCIO, 2011:37).   

 

Figura 24 – Imagem do Aqueduto da Colônia Juliano Moreira por ocasião da sua inauguração. Fonte: 

CAMPOS (2016:4-5). 

Figura 25 – Imagem do Aqueduto da Colônia Juliano Moreira atualmente. Fonte: 

http://obomdorio.blogspot.com/2011/12/aqueduto-da-colonia-juliano-moreira.html. Acesso em 

20/03/2019. 

 

A inauguração ocorreu em 1923, com a denominação de Colônia de Psicopatas 

Homens. O modelo de tratamento proposto nesse momento foi idealizado pelo médico 

Juliano Moreira, e centrava-se na recuperação dos pacientes pelo trabalho e moradia em 

uma colônia agrícola, onde também alguns funcionários também residissem com suas 

famílias para que os internos não perdessem a noção de vida familiar. Desta forma a 

Colônia Juliano Moreira representava o modelo do ideário psiquiátrico da época 

(VENÂNCIO,2011:37). 

Segundo Venâncio, a ideia do trabalho como tratamento para a alienação mental, 

ancorava-se na crença de que era possível a aproximação da loucura através do trabalho 

o que a tornaria passível de cura. 

http://obomdorio.blogspot.com/2011/12/aqueduto-da-colonia-juliano-moreira.html
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A introdução do trabalho com objetivo terapêutico nos hospitais para doentes 

mentais integra a reforma proposta por Pinel53, no início do século XIX, no propósito de 

humanizar e dar sentido terapêutico aos hospitais gerais vigentes, onde todo o tipo de 

marginalizado social era internado (TENÓRIO, 2002:26). 

Acreditava-se que o trabalho serviria como elemento estimulador dos 

pensamentos perdidos, as energias esparsas, direcionando a consciência para a realidade 

afastando-o dos delírios. Desta forma o trabalho, como elemento disciplinador afastaria 

o doente mental “da apatia, da indolência e da vida vegetativa que a doença delegou. 

(AMARANTE,1982:69-70). 

A implantação das colônias agrícolas visava demonstrar que o modelo de hospício 

existente até então era ineficiente e representava o absolutismo político. A proposta de 

colônia agrícola, onde o trabalho aliado a vida familiar e a ideia de liberdade representam 

um conjunto de medidas inovadoras na psiquiatria brasileira. Considerando que “o 

trabalho é, pois, um valor decisivo na formação social burguesa e, como consequência, 

passa a merecer uma função nuclear na terapêutica asilar” (AMARANTE, 2014: 76).  

Assim, acima do portão de entrada na Colônia Juliano Moreira, encontra-se a frase 

positivista: “O Trabalho a tudo Vence”. Mas será que o trabalho conseguiria vencer a 

loucura? Para essa nova terapêutica “cria-se uma série de modalidades de assistência que 

variam de acordo com grau de disciplina e de capacidade para o trabalho” 

(PORTOCARRERO, 2002: 120), acreditando-se que “o suor do trabalho era o caminho 

para a cura” (AMARANTE 1982: 70). Contudo, impossível não lembrar que em 

Auschwitz, 1940, a máxima era “Arbeit macht frei” – o trabalho liberta. Ao observar por 

esse prisma, vale ressaltar que a Colônia Juliano Moreira foi transformada “num caminho 

sem volta”, local de diáspora, violência e abandono; onde até os dias atuais a população 

sofre com o abandono e exclusão.   

Embora possuísse capacidade para atender 600 pacientes, no seu primeiro ano 

foram internados 270 doentes, numa excelente área que contava com atividades agrícolas 

e tratamento hetero-familiar com galinheiros e plantação de cana de açúcar. “A 

                                                           
53 Phillipe Pinel – nasceu na França em 1745 – Médico – Considerado o pai da psiquiatria. Notabilizou-se 

por ter considerado que os seres humanos que sofriam de perturbações mentais eram doentes e que ao 

contrário do que acontecia na época, deviam ser tratados como doentes e não de forma violenta. Foi o 

primeiro médico a tentar descrever e classificar algumas perturbações mentais, demência precoce ou 

esquizofrenia 
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especificidade da colônia de Jacarepaguá herdada das antigas instituições da Ilha do 

Governador, era a sua vocação agrícola, que certamente seria bem desempenhada em 

virtude dos recursos naturais da região” (VENANCIO, 2011:42). Período em que o bairro 

de Jacarepaguá foi apresentado em prosa e verso nos artigos do naturalista Magalhães 

Correa, nos periódicos “Correio da Manhã” tendo os mesmos sido reunidos e dando 

ensejo ao livro “Sertão Carioca”. Desta maneira, considerando o local privilegiado 

cercado de maravilhosa beleza natural e terras produtivas, pois não podemos esquecer 

que ali existia uma fazenda produtiva em fubá e açúcar, agregando-se aos ideais médicos 

e políticos vigente da época o resultado era a crença de que a Colônia seria “a mais 

perfeita e apropriada do gênero, um verdadeiro exemplo a ser seguido pelas instituições 

psiquiátricas similares do país” (AMARANTE, 1982:120). 

Descreve Venâncio que a configuração da Colônia Juliano Moreira enquanto 

hospital-colônia manteve o trabalho agrícola e a assistência heterofamiliar, sendo 

acrescidos outros tratamentos como: 

A participação em sessões de cinema da própria instituição, atividades 

esportivas (futebol, basquete, voleibol, peteca etc), o acesso à rádio 

(rede de autofalantes instalado na Colônia) e as artes aplicadas, como 

música e pintura. A praxiterapia envolvia lavoura (cereais e hortaliças), 

pecuária e pequenas indústrias, destacando-se dentre elas as de artefatos 

de vime e de colchões, com cerca de 1.600 doentes envolvidos nessas 

atividades. O estatuto de hospital, por sua vez, viria impresso nos ovos 

pavilhões, com número expressivo de leitos enfileirados e oferta de 

serviços de clínicas especializadas - como a clínica cirúrgica, a 

radiológica e a otorrino-oftalmológica – com utilização dos modernos 

recursos de tratamento de cunho biologizante, como os eletrochoques e 

as psicocirurgias. (VENÂNCIO,2011:48)  

Entretanto, se a proposta representava um projeto com possibilidades de 

reabilitação e reinserção social na prática já com alguns anos de existência a realidade 

demonstrava outra face. O “fato de ter sido criada em local de difícil acesso, esconde os 

incômodos dos doentes mentais dos olhos da sociedade dita “normal”, reforçando, dessa 

forma ainda mais a segregação” (BORGES, 2010: 68). 

A distância física aliada a concepção do doente desprovido de seus direitos e 

cidadania, como sujeito tutelado pelo Estado, são estes alguns dos elementos facilitadores 

do uso e abuso da lobotomia e dos neurolépticos. Assim, longe dos olhos da sociedade, 

longe do coração, longe da razão.  

Observa-se também que a morte de Juliano Moreira em 1933 e as mudanças que 

ocorrem na política pública do país, contribuíram de forma decisiva para que as colônias 
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não tenham atingido os objetivos idealizados na sua criação. Transformando-se, ao longo 

dos anos em depósitos humanos com superlotação como descreve Venâncio: 

...foi na década de 1940 que a Colônia Juliano Moreira recebeu o maior 

número de pacientes. A quantificação das fichas de observação indica 

o internamento de 2.805 homens durante essa década, comparadas aos 

122 pacientes masculinos internados na década de 1920 e aos 1602 

pacientes homens na década de 1930. Já na segunda metade da década 

de 1930 a CJM passa a receber mulheres, havendo também nos anos 40 

um maior afluxo de pacientes do sexo feminino do que na década 

anterior. (BORGES, 2010:68)  

  

Encontramos também esta informação em documentos do Museu Bispo do 

Rosário Arte Contemporânea: 

“o espaço da Colônia chegou a ter cerca de cinco mil pacientes 

simultaneamente, uma verdadeira “cidade dos loucos”. Além de 

pacientes psiquiátricos, a instituição abrigou alcoólatras, epiléticos, 

sifilíticos, criminosos, pessoas consideradas “anormais” e 

irrecuperáveis pra a “sociedade padrão”, desviando-se das questões da 

psiquiatria e revelando o uso político do espaço da loucura.”  

Importante salientar que lamentavelmente, “nos anos 30, a psiquiatria parece ter 

finalmente encontrado a tão procurada cura para as doenças mentais. É o grande 

entusiasmo com a descoberta do choque insulínico, do choque cardiazólico, da 

eletroconvulsoterapia e das lobotomias” (AMARANTE, 2014:78). Os ideais de liberdade, 

de ressocialização e de inclusão social são substituídos por um sistema de internação 

massificador, degenerativo da identidade e robotizador, situação, esta, agravada com o 

ingresso dos neurolépticos na década de 1950. 

A sociedade envolta no mito da doença mental, no medo da patologia, no estigma 

da exclusão social foi amparada pelo Decreto-lei 24.559 de 3 de julho de 1934, que definia 

que, qualquer um poderia ser internado, independente da sua vontade e destituído dos 

seus bens e patrimônio. Contribuindo para que as colônias em todo o país se 

transformassem em depósitos humanos, com homens e mulheres tutelados pelo Estado, 

privados do seu direito de Ser e Ter Identidade, filhos da lobotomia e da medicalização 

usada para aprisionar o sujeito dentro de si.  

Observa-se o olhar da sociedade como um olhar objetivante, não se olha o sujeito, 

não se percebe quem é, o que sente, quais seus desejos e anseios, ao contrário o olhar é 

direcionado para a doença, para a patologia. É o louco, o esquizofrênico é doença que 

incomoda, rotula e estigmatiza. É aquele que incomoda, que compromete, que não é 
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desejado, que causa medo, angustia, sentimento de incapacidade por isso deve ser 

afastado, excluído, isolado...longe do olhar.    

Muitos homens e mulheres foram vítimas do sistema manicomial vigente, por 

também serem vítimas da sociedade que excluí não apenas pelo preconceito em relação 

à loucura, mas também o preconceito contra negros, mulheres, artistas, prostitutas, enfim 

aqueles que de alguma forma incomodam. A Colônia Juliana Moreira, também 

representou local de sofrimento e perda da memória, da identidade para muitos homens e 

mulheres anônimos ou não. Local de diáspora e desempoderamento para todos aqueles 

que por lá passaram.  

Ernesto Nazareth, famoso músico, pianista e compositor nos idos de 1900, autor 

de 211 peças completas para o piano, patrono da cadeira 28 da Academia Brasileira de 

Música, após diagnóstico de sífilis em 1933 foi internado na colônia, segundo as 

informações oficiais foi encontrado morto após tentar fugir da instituição, em 1 de 

fevereiro de 1934.   

Ernesto é um dos casos contados e conhecidos na instituição, mas quantos outros 

homens, mulheres a até mesmo crianças54 foram vítimas desta política manicomial?  

As práticas terapêuticas consentidas pela política vigente transformaram a 

instituição num “caminho sem volta” e com destino garantido no necrotério, construído 

desde 1953.  

Em breve busca no Jornal “A Manhã”55, no ano de 1946, é possível observar a 

notícia de várias mortes de internos, tido como causa diversos motivos tais como: afogado 

no riacho, enforcado, atropelado após fuga. Outros casos noticiados no periódico relatam 

o desaparecimento de internos, em diferentes épocas. 

Ao longo desses tristes anos da psiquiatria, algumas vozes levantaram-se contra a 

febre da cura da loucura pela lobotomia, eletrochoque ou neurolépticos. Nise da 

Silveira56, ícone na reforma psiquiátrica relata sua experiência no Centro Psiquiátrico 

                                                           
54 A partir de 1966 até 1976, em decorrência de um convênio firmado entre a Funabem e a Colônia Juliano 

Moreira, esta instituição passa a receber também crianças. 
55 As publicações do acervo do jornal “A Manhã” encontram-se disponíveis no site da Biblioteca Nacional: 

http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital. A pesquisa em foco foi realizada em janeiro/2019. 
56 Nise da Silveira – nascimento em 15 de fevereiro de 1905. Foi uma das primeiras mulheres a cursar 

medicina, na sua turma em 1926, na Faculdade de Medicina da Bahia, foi a única mulher entre 157 homens. 

Dedicou sua vida à psiquiatria e manifestou-se radicalmente contrária às formas que julgava serem 

agressivas em tratamentos de sua época, tais como o confinamento em hospitais psiquiátricos, eletrochoque, 

http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletrochoque
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Nacional, no Engenho de Dentro (atual Instituto Municipal Nise da Silveira), no ano de 

1944: 

“Durante esses anos todos que passei afastada, entrou em voga na 

psiquiatria uma série de tratamentos e medicamentos novos que antes 

não se usavam. Aquele miserável daquele português, Ega Muniz, que 

ganhou o Prêmio Nobel, tinha inventado a lobotomia. Outras novidades 

eram o eletrochoque, o choque de insulina e o cardiazol. Fui trabalhar 

numa enfermaria com um médico inteligente, mas que estava adaptado 

àquelas inovações. Então me disse: 

- A senhora vai aprender as novas técnicas de tratamento. Vamos 

começar pelo eletrochoque. 

Paramos diante da cama de um doente que estava ali para tomar 

eletrochoque. O psiquiatra apertou o botão e o homem entrou em 

convulsão. Ele então mandou levar aquele paciente para a enfermaria e 

pediu que trouxessem outro. Quando o novo paciente ficou pronto para 

a aplicação do choque, o médico disse: 

-Aperte o botão. 

E eu respondi: 

- Não aperto. 

Aí começou a rebelde. (MELLO,2014:89) 

 Assim como Nise da Silveira outros profissionais da psiquiatria também se 

posicionaram em defesa do doente e da sua identidade. No Centro Psiquiátrico Nacional, 

em 1946, foi inaugurada a Seção Terapêutica Ocupacional e Reabilitação( STOR) onde 

novas alternativas terapêuticas foram desenvolvidas, com o objetivo de “estimular a 

capacidade de expressão dos frequentadores, de forma que fosse possível conhecer  o 

interior do indivíduo e ao mesmo tempo falar das relações deste com o meio” 

(MELLO,2014:92). Representa a mudança do olhar para o sujeito e suas necessidades e 

anseios. Dessa maneira, o trabalho, na concepção de ser toda atividade útil, passou a ser 

utilizado nas oficinas de costura, pintura, artesanato como forma de conhecer o que pensa 

e sente o doente para a partir de então propor a terapêutica mais adequada e também 

avaliar o desenvolvimento e progresso do sujeito. A prática realizada nas STORs 

representa a mudança de paradigmas na psiquiatria brasileira. 

Contudo, a trajetória psiquiátrica representava uma longa luta travada não apenas 

na área médica, mas que envolve diversos segmentos (área médica, política, gestão 

pública, família e comunidade) ressaltando que no interior de cada segmento também se 

                                                           
insulinoterapia e lobotomia. Nise ainda foi pioneira ao enxergar o valor terapêutico da interação de 

pacientes com animais. (MELLO, 2014) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Insulinoterapia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lobotomia
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observa a divergência de opiniões, devido a conceitos e interesses no que tange o tema 

loucura.  

De forma chocante, Hidalgo (2011) descreve a experiência do dramaturgo e poeta 

francês Antonin Artaud, internado em diversos hospícios da Franca no período de 1930 e 

1940: 

Perante a lucidez de Van Gogh, que trabalha, a psiquiatria não passa de 

um reduto de gorilas, eles próprios obcecados e perseguidos e que só 

tem, para disfarçar estados de angústia e sufocação humanas os mais 

assustadores, uma terminologia ridícula, digno produto de seus miolos 

com tara. (HIDALDO, 2011: 39) 

O eletrochoque me desespera, apaga minha memória, entorpece o meu 

pensamento e meu coração, faz de mim um ausente que se sabe ausente 

e se vê durante semanas em busca do seu ser, como um morto ao lado 

de um vivo que não é mais ele, que exige sua volta e no qual ele não 

pode mais entrar. Na última série fiquei durante os meses de agosto e 

setembro na impossibilidade absoluta de trabalhar, de pensar e de me 

sentir ser. (HIDALGO 2011:41)   

 Fato é que a prática de eletrochoques e outros instrumentos passiveis de conter os 

loucos tornaram-se o modus operandi amplamente utilizado nas instituições psiquiátricas. 

O doente, tutelado pelo Estado, sofria a perda da cidadania e da identidade. Os hospitais 

psiquiátricos tornam-se “depósitos humanos”; aliás esse talvez não fosse o termo 

adequado já que os homens e mulheres então internados tornavam-se “robôs”, muito 

distantes da condução de humanidade. 

A “má fama” da colônia percorre anos sob várias denominações populares tais 

como: “o fim da linha”, “cidade dos rejeitados”, “Colônia de despejo”. Segundo, Mello 

(2014: 219) no ano de 1977, quando Nise da Silveira se aposenta algumas mudanças 

ocorrem no Centro Psiquiátrico do Engenho de Dentro, dentre elas a transferência do 

paciente Fernando Diniz para a Colônia Juliano Moreira. O fato gerou grande 

repercussão, transformando-se em uma página inteira do Jornal do Brasil, de 29 de agosto 

de 1977 com a seguinte manchete: “O caso Fernando. Uma violência definitiva da 

psiquiatria ortodoxa”, “Um artista na colônia de Despejo”.    

 Ressalta, Tenório que “foram os governos militares que consolidaram a 

articulação entre internação asilar e privatização da assistência, com a crescente 

contratação de leitos nas clínicas e hospitais conveniados”. Os interesses em torno da 

internação psiquiátrica alcançam proporções absurdas, em função dos financiamentos de 
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internações liberadas com recursos do Inamps57(TENÓRIO, 2002:34) . No Brasil, foi 

constatado no que tange o atendimento psiquiátrico na década de 1980, que “dos recursos 

gastos pelo Inamps em serviços contratados junto a clínicas privadas, 81% destinavam-

se a internação e 4% a assistência em ambulatório” (TENÓRIO 2002: 34). O Brasil 

tornou-se o maior parque manicomial do mundo. Os hospitais psiquiátricos transformam-

se em “depósitos humanos”, ou do que sobra de humano nesses homens e mulheres 

tutelados pela psiquiatria. Por serem, estes índices alarmantes refletem alguns dos fatores 

que dão ensejo a chamada Reforma Psiquiátrica. 

Observa-se que além dos hospitais psiquiátricos estarem superlotados, diversas 

outras questões foram decisivas na deflagração da “Crise da DISAM58”59, verdadeiro 

estopim da reforma psiquiátrica, em 1978 (AMARANTE, 2016:51). A partir desse 

momento sucessivas denúncias e reivindicações são formuladas entre as quais: questões 

salariais (férias, décimo terceiro salário, adicional de insalubridade etc), precariedade das 

condições de trabalho, o modelo médico assistencial e outras tantas questões que 

fortalecem o movimento grevista (AMARANTE 2016:53). 

Neste mesmo ano foi realizado o V Congresso Brasileiro de Psiquiatria, o qual de 

forma inédita “os movimentos em saúde mental participam de um encontro dos setores 

considerados conservadores, organizados em torno da ABP60, estabelecendo uma frente 

ampla a favor das mudanças” (AMARANTE 2016:54). As propostas versaram sobre 

mudanças na política de saúde mental e principalmente em críticas ao regime político 

vigente.  

É possível observar o Congresso como oportunidade de discutir questões 

primordiais para a atuação psiquiátrica e também para unir profissionais e estabelecer 

metas.   

                                                           
57 Inamps – Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Instituto responsável pela 

assistência médica aos trabalhadores que contribuíam com a previdência social. Criado pelo regime militar 

em 1074 e extinto em 1993, pela lei federal 8.689. Substituído pelo atual Sistema Único de Saúde (SUS) 

com objetivo de atender a todo cidadão trabalhador ou não.  
58 DINSAM – Divisão Nacional de Saúde Mental – órgão do Ministério da Saúde responsável pela 

formulação de políticas de saúde do subsetor saúde mental. 
59 A Crise da DISAM, este episódio contou com a participação dos profissionais de quatro unidades do 

DINSAM do Rio de Janeiro, as quais são: Centro Psiquiátrico Pedro II (CPPII), Hospital Pinel, Colônia 

Juliano Moreira (CJM) e Manicômio Judiciário Heitor Carrilho.  Estes profissionais em abril de 1978 

deflagaram uma greve, seguida da demissão de 260 estagiários e profissionais. 
60 ABP – Associação Brasileira de Psiquiatria. 
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Nos anos seguintes, foram realizados congressos em Minas Gerais (1979), Rio de 

Janeiro (1980), na Bahia (1980), os quais contaram com a presença de representantes de 

todo o país levantando questões que apontavam para a defesa dos direitos dos pacientes 

psiquiátricos. Os temas levantados chamam a atenção não apenas dos Conselhos médicos 

(CRM, CRP, CRAS, CFP etc) mas também da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) 

e da ABI (Associação Brasileira de Imprensa) consolidando uma participação política 

efetiva sendo possível observar o movimento popular de oposição ao regime vigente. São 

diversos os protagonistas da reforma psiquiátrica brasileira, sem os quais e sem a união 

dos mesmos o movimento de luta antimanicomial não teria conseguido abrir as portas das 

colônias e manicômios brasileiros.   

Em meio a todos esses acontecimentos os médicos da Colônia Juliano Moreira, 

que viviam dias de tensão, aderiram à greve que deflagrou a “Crise da DISAM”, ou seja 

a Colônia Juliano Moreira, não estava alheia aos acontecimentos, ao contrário fazia parte 

de todo o processo na luta antimanicomial devido a situação de insustentabilidade 

cotidiana, assim como um caldeirão prestes a explodir. Hidalgo descreve os horrores 

vividos na instituição neste momento: 

“No dia a dia, funcionários mandavam mais do que médicos. As 

mesmas mãos que tratavam, aplicavam injeções e cuidavam dos 

pacientes por vezes extrapolavam, num inferno de contradições. A 

selvageria de uns justificava a de outros.  

Tantas emoções e impulsos mantidos em cárcere público 

transformaram a Colônia numa espécie de presídio de insegurança 

máxima”. (HIDALGO 2011: 42) 

“O culto do eletrochoque garantia o sossego, ao menos por um período. 

Entretanto, uma vez adaptado ao cotidiano da Colônia, o sistema pegou 

um atalho na arbitrariedade. Empenhados no controle dos pacientes, 

funcionários organizavam uma espécie de fila indiana e aplicavam 

choques nos internos de pé. O miudinho, tratamento instantâneo, não 

tinha hora marcada. De repente chegava a tropa de choque, da qual 

poucos conseguiam correr. Por vezes, aplicavam-se correntes elétricas 

em qualquer parte do corpo.” (HIDALGO, 2011: 41)    

 

A partir da deflagração do Movimento da Reforma Psiquiátrica, propostas 

inovadoras foram realizadas com o objetivo de desconstrução da instituição manicomial 

e a descentralização da municipalização das ações de saúde mental. 

Delgado, esclarece o termo Reforma Psiquiátrica de forma mais ampla: 

“Reforma Psiquiátrica é uma expressão algo imprecisa. Nela, temos 

insistido como recurso de designação para o conjunto de modificações 

recentes que vem sendo produzidas ou tentadas, a partir do final da 
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década de 70, interessando ao modelo assistencial psiquiátrico público, 

sua sustentação teórica e as relações discursivas que se vem 

estabelecendo entre a Psiquiatria, demais disciplinas de saúde e do 

campo social, e as instituições e movimentos sociais’(DELGADO, 

1992:42)   

 

 No decorrer do processo de desconstrução dos manicômios, enquanto instituição 

total, em 1987 o Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental organizou-se enquanto 

movimento social, com o objetivo de descaracterizar o perfil de movimento constituído 

por técnicos e administradores; e lançou o lema “Por uma Sociedade sem Manicômios” 

(AMARANTE,2014: 81), como ponto ápice do II Congresso Nacional dos Trabalhadores 

em Saúde Mental, no documento reconhecido como Carta de Bauru.  

“Um desafio radicalmente novo se coloca agora para o Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental. Ao ocuparmos as ruas de Bauru, na 

primeira manifestação pública organizada no Brasil pela extinção dos 

manicômios, os 350 trabalhadores de saúde mental presentes ao II 

Congresso Nacional dão um passo adiante na história do Movimento, 

marcando um novo momento na luta contra a exclusão e a 

discriminação. 

Nossa atitude marca uma ruptura. Ao recusarmos o papel de agente da 

exclusão e da violência institucionalizadas, que desrespeitam os 

mínimos direitos da pessoa humana, inauguramos um novo 

compromisso. Temos claro que não basta racionalizar e modernizar os 

serviços nos quais trabalhamos. 

O Estado que gerencia tais serviços é o mesmo que impõe e sustenta os 

mecanismos de exploração e de produção social da loucura e da 

violência. O compromisso estabelecido pela luta antimanicomial impõe 

uma aliança com o movimento popular e a classe trabalhadora 

organizada. 

O manicômio é expressão de uma estrutura, presente nos diversos 

mecanismos de opressão desse tipo de sociedade. A opressão nas 

fábricas, nas instituições de adolescentes, nos cárceres, a 

discriminação contra negros, homossexuais, índios, mulheres. Lutar 

pelos direitos de cidadania dos doentes mentais significa incorporar-

se à luta de todos os trabalhadores por seus direitos mínimos à saúde, 

justiça e melhores condições de vida. 

Organizado em vários estados, o Movimento caminha agora para uma 

articulação nacional. Tal articulação buscará dar conta da 

Organização dos Trabalhadores em Saúde Mental, aliados efetiva e 

sistematicamente ao movimento popular e sindical. 

Contra a mercantilização da doença! 

Contra a mercantilização da doença; contra uma reforma sanitária 

privatizante e autoritária; por uma reforma sanitária democrática e 

popular; pela reforma agrária e urbana; pela organização livre e 

independente dos trabalhadores; pelo direito à sindicalização dos 

serviços públicos; pelo Dia Nacional de Luta Antimanicomial em 1988! 

Por uma sociedade sem manicômios! 

Bauru, dezembro de 1987 – II Congresso Nacional de Trabalhadores 

em Saúde Mental” 

 

Segundo Passos (2017: 83) considera-se de extrema importância sinalizar que o 

Lema da Luta Antimanicomial não trouxe consigo uma mera reforma assistencial em 
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saúde mental, ele expressa em sua natureza um projeto societário de transformação. 

Refletir “por uma sociedade sem manicômios” é refletir sobre as desigualdades de classe, 

gênero, raça/ etnia considerando que os homens e mulheres que nesse local se 

encontravam eram excluídos da sociedade. Paulo Amarante, descreve com clareza quem 

são os excluídos internados naquele período nos hospitais psiquiátricos: “além da 

exclusão de pessoas em sofrimento mental, encontrei presos políticos nos hospitais 

psiquiátricos, que em nada se diferenciavam dos campos de concentração” 

(AMARANTE, 2006:6). 

Desde a visita de Foucault e Franco Basaglia ao Brasil os debates sobre as 

“vinculações de poder existentes nas relações psicológicas/psiquiátricas” (PASSOS, 

2017:82) tornaram-se frequentes e fomentam novas formas de pensar sobre loucura e 

exclusão social. 

Em consequência surgiu o Projeto-lei n◦3657/89 que propunha a extinção 

progressiva dos hospitais psiquiátricos e sua substituição por outras práticas assistenciais. 

O momento social era de grande comoção com a criação de diversas associações e da 

promoção de debates em torno do tema.   

 Assim, a relação asilar foi discutida e a preocupação com o direito à cidadania é 

questão primordial, a Colônia Juliano Moreira viveu momentos de mudança e 

transformação. Para tanto observa-se que a união entre funcionários, médicos, líderes 

sindicais, líderes comunitários, pacientes e seus familiares torna-se primordial na defesa 

da nova estrutura de hospital e contra a intervenção militar em 1988. Segundo Abelha 

(2013), a intervenção militar pretendia retomar ao sistema de hospital fechado (instituição 

total), mas com o auxílio dos meios de comunicação, a defesa em favor da instituição 

(funcionários, médicos, pacientes etc.) obteve vitória contra a opressão representada pelos 

tanques de guerra do exército e a agressividade das autoridades. 

Com o objetivo de desinstitucionalização, em 1993, foram criados o Projeto Lar 

de Acolhimento e o Projeto de Residência, tendo os mesmos o objetivo de, por meio da 

autonomia e independência proporcionar aos internos novas condições de vida e moradia. 

  Considerando, a desinstitucionalização um processo que envolve diversos 

fatores que necessitam das políticas públicas, da sociedade civil e também dos familiares 

dos doentes, atualmente a Colônia Juliano Moreira ainda permanece com cerca de 500 
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internos, muitos dos quais permanecem na instituição por terem perdido os laços 

familiares ao longo dos anos de internação. 

Embora a partir da reforma psiquiátrica os muros na relação asilar tenham sido 

parcialmente derrubados, e novas propostas de tratamentos realizadas dentro da estrutura 

possível no atual sistema; é importante pontuar que o primeiro semestre de 2019 é um 

momento delicado no Brasil no que tange à Saúde Mental. Mesmo depois de trinta anos 

do início da Luta Antimanicomial, o que se observa é um retrocesso nas políticas públicas 

de saúde mental e de drogas, sendo imprescindível a defesa dos direitos à dignidade e ao 

respeito das pessoas com sofrimento mental. 

Em 04 de fevereiro de 2019, o Ministério da Saúde emitiu Nota Técnica nº 

11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS, transcrita no anexo V, na qual institui práticas que 

já estavam em desuso há muitos anos - como internação involuntária -, permitindo 

inclusive a internação para crianças e adolescentes, o uso de eletroconvulsoterapia, os 

eletrochoques, viabilizando o financiamento a de equipamento para esse fim. O que fere 

o artigo 4◦ da lei 10.216/2001, além de destruir toda política antimanicomial voltada para 

os direitos humanos e o respeito a cidadania. Segundo Paulo Amarante, em entrevista ao 

Informe ENSP (Escola Nacional de Saúde pública) no dia15 de fevereiro de 2019, a Nota 

Técnica “É uma bomba sobre uma política que vem sendo construída há quase 40 anos” 

(Abrasco, 2019). 

Por representar um retrocesso na política na área da saúde mental brasileira, 

inúmeras associações civis levantaram-se emitindo notas repúdio, como Conselho 

Regional de Psicologia – SP; Conselho Regional de Enfermagem da Bahia – COREN; 

Conselho Regional de Psicologia do Paraná – CRP-PR. Fato este que resultou na retirada 

oficial deste documento, do site, pelo Ministério da Saúde. Contudo, torna-se de 

necessário um especial cuidado com práticas cerceadoras dos direitos já garantidos pela 

Constituição de 1988. 

            Já o decreto no 9.761, de 11 de abril de 2019, transcrito no anexo V, aprova a 

Política Nacional sobre Drogas, suprime a política de Redução de Danos (considerada 

como um incentivo ao consumo de entorpecentes), coloca a abstinência como centro da 

política pública e prioriza as comunidades terapêuticas como instituições de internação. 

Mas a quem beneficia estas leis? O que significa ser uma comunidade terapêutica? Os 

modos de tratamento religioso-espiritual predominantes nas comunidades terapêuticas 
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estariam fundamentados de acordo com as mais robustas e recentes evidências 

científicas? Será que a sociedade brasileira vive um momento de retorno as colônias e 

manicômios?   

 A luta pela concretização do lema “Por uma Sociedade sem Manicômios” da Carta 

de Bauru, na atualidade é uma necessidade urgente e emergente como forma de defesa do 

direito a cidadania. A desinstitualização é um processo longo e que exige planejamento, 

mas no qual não deve admitir retrocesso. Na realidade é necessário que a sociedade se 

liberte das clausuras e do desejo de manicômio para que a inclusão social de forma 

democrática e plena se concretize.   
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CAPÍTULO 2 

MUSEU BISPO DO ROSÁRIO ARTE CONTEMPORÂNEA 

RESISTÊNCIA E REINVENÇÃO 

 

“a arte é apenas por seu único existir que ela é resistência. Ou em outra 

direção, escrever é sempre escrever por animais, isto é, não para eles, 

mas em seu lugar, fazendo o que os animais não podem, escrever, 

libertar a vida das prisões que os humanos criaram e é isso que é 

resistência. Isso é, obviamente, o que os artistas fazem, não existe arte 

que não seja também uma libertação das forças da vida, não existe uma 

arte da morte.” DELEUZE61 

 

Situado junto ao Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira, 

precisamente na Colônia Juliano Moreira, o Museu Bispo do Rosário Arte 

Contemporânea (MBRAC) tangencia duas áreas: Arte e Saúde/Cuidar. Justamente por 

isso, o Museu tem a peculiaridade de estar vinculado ao Ministério da Saúde por meio do 

Instituto de Saúde supracitado ao mesmo tempo em que desempenha o papel de 

equipamento de arte contemporânea. 

 

Figura 28: Logotipo do MBRAC.         Figura 29: Entrada da CJM.         Figura 30: Prédio do MBRAC  

Fonte: http://museubispodorosario.com 

 

Mas o que significa ser um museu? Qual a função social de um museu? E mais do 

que isso, qual o papel a ser desempenhado por um museu vinculado a área da saúde? São 

estas e outras questões que doravante iremos analisar. 

A palavra museu decorre da palavra grega mouseion, adaptado para o latim 

musaem, que se referia ao lugar onde as divindades gregas habitavam, ou seja, o “templo 

                                                           
61 DELEUZE, Gilles. Abecedário de Gilles Deleuze III. Resistência. Fonte: 

http://clinicand.com/2018/06/13/o-abecedario-de-gilles-deleuze/. Acesso em 25/04/2019. 

http://museubispodorosario.com/
http://clinicand.com/2018/06/13/o-abecedario-de-gilles-deleuze/
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das Musas” (LOPES,2017: 143). Na mitologia grega o espaço denominado museu era 

consagrado para as filhas de Zeus com Mnemosine, deusa da memória, assim o museu 

era o lugar sagrado consagrado as musas, filhas da memória e protetoras da arte. Local 

para os sábios, ou seja, espaço elitista e para poucos, segundo Bruno Brullon até o fim do 

século XVIII, o público dos museus se resumia essencialmente aos conhecedores, aos 

sábios, amadores e artistas, aos quais a maior parte dos estabelecimentos, fossem privados 

ou públicos, abriam suas portas (BRULLON 2008:23). A entrada no museu, até este 

período, era considerada um privilégio, mas ao longo dos séculos muitas transformações 

ocorreram na denominação de museu. 

Em 2001, a definição de museu do Conselho Internacional de Museus (ICOM) era 

a seguinte: 

Museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos a serviço da 

sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, 

conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais e de seu 

entorno para educação e deleite da sociedade. (IBRAM, 2018:13) 

 Nesse momento o museu ainda é considerado uma instituição estática voltada para 

o colecionismo. O sentimento social e a visão da comunidade em relação a instituição 

museu é expressa no poema Museu, de Cecília Meireles: 

Museu  

 Espadas frias, nítidas espadas, 

 duras viseiras já sem perspectiva,  

cetros sem mãos, coroa já não viva 

 de cabeças em sangue naufragadas; 

 anéis de demorada narrativa, 

 leques sem falas, trompas sem caçadas, 

 pêndulos de horas não mais escutadas, 

 espelhos de memória fugitiva; 

 ouro e prata, turquesa e granadas,  

que é da presença passageira e esquiva 

 das heranças dos poetas, malogradas: 

 a estrela, o passarinho, a sensitiva, 

 a água que nunca volta, as bem-amadas,  

 a saudade de Deus, vaga e inativa...? 

(MEIRELES, 1958:310) 

 

Refletir sobre o museu e sua atuação é fato que inquieta museólogos e 

profissionais da área. Seminários são realizados com o objetivo de discutir o papel do 

Museu junto à sociedade e na educação. Assim, em meio as comemorações do dia 

internacional de Museus, despontou a nova Política Nacional de Museus (PNM) de 16 de 

maio de 2003, onde estabeleceu que “os museus mais do que instituições estáticas, são 

processos a serviço da sociedade” (IBRAM, 2018:13). 
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Em 2009, o Estatuto dos Museus, instituído pela Lei n◦ 11.904, de 14 de janeiro, 

definiu museu de forma mais ampla, na qual o estudo, a pesquisa e a educação integram 

os objetivos da instituição assim como de forma democrática o museu compreende-se a 

serviço da sociedade. 

Consideram-se museus, para efeitos desta Lei, as instituições sem fins 

lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e 

expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, 

contemplação e turismo, conjunto e coleções de valor histórico, 

artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, 

abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. 

(BRASIL, Lei n.11.904, de 14 de janeiro de 2009, art.10)   

 Corroborando, com o conceito de Museu Integral e da Museologia Social as 

hipóteses elencadas, já há algum tempo por Scheiner demonstram ser “o museu um 

fenômeno cultural dinâmico em permanente mutação, como instituição a serviço da 

sociedade e por isso com finalidade de estudo, educação e cultura” (SCHEINER, 1998:6). 

O pensar sobre o museu e para o museu, conduz a reflexões que perpassam pelo lugar de 

memória62  e desdobram-se na função social do museu. Os museus sempre tiveram um 

papel fundamental nas ideologias políticas, na construção das identidades nacionais e no 

sentimento de pertencimento a uma história, sociedade, comunidade ou nação 

(MAGALHÃES, 2012:13). 

Ao longo dos anos, “os museus deixam de ser espaços passíveis de acúmulo de 

objetos para assumirem um papel importante na interpretação da cultura, da memória e 

na educação dos indivíduos, no fortalecimento da cidadania” (IBRAM, 2018:13). Essa 

mudança de paradigma teve início em 1972, na Conferência do ICOM (Conselho 

Internacional de Museus – órgão da UNESCO) quando foi proposto um novo conceito de 

museu – Museu Integral – destinado a proporcionar à comunidade uma visão de conjunto 

do seu meio cultural e material; o museu a serviço da comunidade com a responsabilidade 

e compromisso social enquanto instituição e com importante papel na formação de 

consciência da mesma.  

Considerando o contexto latino-americano e reafirmando os princípios 

da Mesa Redonda de Santiago do Chile (1972), enfatizou-se o papel 

social e político dos museus, utilizados no século XXI pelos grupos 

sociais como instrumentos de resistência, de existência e re-existência 

em contextos marginalizados e contra hegemônicos.( BRULLON, 

2008:28) 

                                                           
62 Expressão cunhada por Pierre Nora 



71 
 

Ao observar que os museus devem ser reconhecidos como espaços plurais, que 

propiciam vivências diversas e trocas constantes de conhecimentos e experiências, é 

possível verificar que a educação permeia todas as ações, conforme a definição de museu 

publicada pelo Conselho Internacional de Museologia (ICOM), órgão vinculado à 

Unesco: 

o museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço 

da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, 

conserva, investiga, comunica e expõe o patrimônio material e imaterial 

da humanidade e do seu meio envolvente com fins de educação, estudo 

e deleite. (ICOM, 2015) 

Em conformidade com a Recomendação, da Unesco na conferência do ICOM63 

de 2015, o museu enquanto instituição a serviço da comunidade e com importante papel 

na formação de consciência desta mesma comunidade, como espaços plurais, que 

propiciam vivências diversas e trocas constantes de conhecimentos e experiências e, nesse 

sentido, a educação permeia todos os seus cantos. A educação voltada para a instigação, 

para o desejo da descoberta, para o fomento, onde o próprio indivíduo reconhece-se 

“arquiteto de sua própria prática cognitiva” (FREIRE, 2003:124). Considerando que 

todos os “seres são programados para aprender e, portanto, para intervir, que me faz 

entender a prática educativa como um exercício constante em favor do desenvolvimento 

da autonomia de educadores e educandos” (FREIRE,2003:145). Desta forma, 

compreende-se que os novos paradigmas, transformam a concepção de museu, tornando-

os espaços porosos, permeáveis à troca no aprender e transformar saberes. 

Eurípedes Junior salienta que as modificações incorporadas se constituem 

resultado de disputas no campo ou no próprio processo de evolução das ideias em torno 

do tema museu (JUNIOR, 2015:145). 

O que constitui a mudança na instituição – museu- na visão de Bruno Brullon está 

na “direção do olhar daqueles que sempre contemplaram o museu e agora passam a ver 

algo ainda desconhecido: o seu maior objeto de estudo, a razão de sua existência – o 

humano que ele abriga” (BRULLON, 2008:5). Há um deslocamento no olhar e na 

destinação do museu, a forma pela qual o museu dialoga com a população. Assim, o 

museu tradicional abre espaço para o novo museu ou museu contemporâneo.  “Pode-se 

dizer que, nessas instituições contemporâneas, o antigo "coração" do museu – a coleção 

                                                           
63 Conselho Internacional dos Museus. 
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– foi colocado na periferia do sistema para ser substituído pelo humano” (BRULLON, 

2012:62). 

Envolto nesse sentimento, Frederico de Morais afirma que “o museu, como 

instituição, se constitui como um lugar legítimo de construção, exposição e reflexão do 

mundo” (MORAES, 2010:13). Dando prosseguimento a essa reflexão Menezes afirma 

que o “museu é o lugar do sonho, devaneio, informação de todo tipo, deleite estético, 

expansão da afetividade, da memória, da identidade – mas é também o lugar de 

conhecimento, consciência, inteligibilidade” (MENEZES,2006:75). O museu passa a ser 

o espaço onde o ser humano pode sonhar, refletir e apropriar-se do mundo no qual está 

inserido. 

 Ao observar a história “suis generis” do Museu Bispo do Rosário Arte 

Contemporânea - MBRAC, Ricardo Aquino, psiquiatra, ex-diretor do museu e também 

pesquisador dá como definição para este museu, a seguinte fórmula: 

Museu = lugar praticado + criação + rede. 

O lugar praticado diz respeito à relação de espaço; a criação traz em si 

uma crítica ao modelo de memória tradicionalmente dirigido ao passado 

– no caso pensa-se a memória como abertura para o futuro, através da 

criação artística e a rede problematiza o papel de resistência ao controle, 

tomando-se o rizoma e operando-se a dobra das forças, redirecionando-

as para um novo papel.(AQUINO, 2004:9) 

A história do Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea (MBRAC) está 

intimamente ligada à história da Colônia Juliano Moreira, da mesma forma evoca o 

processo da reforma psiquiátrica. Observa-se que o primeiro relato de museu, de 

organização museal, dentro da Colônia, data de 1952. Nesse momento foi organizado um 

departamento para abrigar a produção artística dos ateliês de arte terapia, o qual recebe o 

nome de Egaz Muniz. A produção de arte pelo ateliê já era material de exposição desde 

1950 e noticiado pelo Jornal “A Manhã”64, evidenciado no matutino de 3 de junho de 

1950, edição número 02714, onde como notícia de capa é proferido “Voto de Louvor pela 

Primeira Exposição de Arte Feminina”. 

A escolha do nome para o departamento que abriga a produção de arte e que mais 

tarde se tornaria o museu da Colônia Juliano Moreira, sendo então reconhecido como 

                                                           
64As publicações do acervo do jornal “A Manhã” encontram-se disponíveis no site da Biblioteca Nacional: 

http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital. A pesquisa em foco foi realizada em janeiro/2019.  

http://bndigital.bn.gov.br/acervodigital
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Museu Egaz Muniz, representa o pensamento predominante naquela época, quando então 

o criador da lobotomia era exaltado na psiquiatria.  

A lobotomia, foi uma intervenção cirúrgica realizada no cérebro, onde são 

seccionadas as vias que ligam ao lobo frontal, área esta destinada “as funções motoras, 

de expressão linguística, memória e funções de planejamento mental do comportamento” 

(LENT,2010:29). Com consequências danosas para o paciente e irreversível. A vítima 

dessa psicocirurgia passa a viver em estado semivegetativo perdendo a noção e 

consciência de si mesmo, condenando à morte parte de seu cérebro (LENT,2010:740). 

Sendo assim, o criador da lobotomia, psicocirurgia que aniquila o potencial 

criador e a capacidade de usufruir de experiencias emocionais e intelectuais, de forma 

absurdamente contraditória passa a ser nome do museu de arte na Colônia, espaço 

destinado a abrigar a produção artística e criativa dos internos naquela instituição 

psiquiátrica. Esse fato, que demonstra o pensamento recalcitrante de uma época sobre a 

loucura, a doença mental e a relação de poder sobre o corpo do sujeito considerado louco 

e insano. Segundo Ricardo Aquino, a lógica disciplinar e panóptica imperante no hospital 

e no asilo cada gesto, ação ou omissão é tida como patológica e o doente mental se 

encontra no asilo na condição de objeto (AQUINO, 2004:77). A história do controle e da 

própria dominação, onde a política de coerção e dominação do “corpo humano entra numa 

maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula e corrompe” (FOUCAULT, 

2014b:135). Bem descreve Michel Foucault a “mecânica do poder” que define o domínio 

sobre o corpo do outro na busca de corpos dóceis. 

Relata Ricardo Aquino, que neste mesmo período (1950) foi realizado o primeiro 

Congresso Mundial de Psiquiatria, em Paris. Durante o congresso foi organizado uma 

exposição de arte dos pacientes psiquiátricos de 17 países, cuja produção foi designada 

como arte psicopatológica, a qual era considerada elemento de suporte aos estudos da 

Psiquiatria. 

O Brasil esteve representado, nesta exposição, por 236 obras reunidas 

em quatro coleções: de Nise da Silveira a partir do Serviço de Terapia 

Ocupacional e Reabilitação criado no Centro Psiquiátrico Pedro II no 

Rio de Janeiro, em 1946; da coleção particular de Osório César; a de 

Mário Yahn reunida no atelier Artes Expressivas realizado no Juqueri, 

em São Paulo; e a do Dr. Heitor Pérez a partir das oficinas de terapia 

ocupacional, realizadas na Colônia Juliano Moreira. As obras que foram 

representando a Colônia foram expostas em seguidas e deram origem 

as atividades museais na própria instituição. (AQUINO, 2004:10) 
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Arthur Bispo do Rosário, nessa época já estava internado naquela instituição, 

entretanto recusava-se a participar das oficinas terapêuticas, motivo pelo qual, acredita-

se, nenhuma das suas peças foram expostas. Bispo, não se considerava um artista, também 

não se percebia como um sujeito que necessitasse de terapia, acreditava estar acima de 

tudo, pois era “o escolhido de Deus” para arquivar o mundo. Assim, sua produção seria 

entregue a Deus e não para os homens. 

Esclarece, (JUNIOR, 2015:160) ser possível rastrear um constante desejo de 

museu nas exposições organizadas com o produto da loucura, muitas vezes improvisadas 

nos próprios asilos. Desde o exemplo europeu, na França, onde a Art Brut vem sendo 

motivo de discussão e contemplação espaços, como Galerie Renéb Drouin, Château de 

Beaulieu, são abertos para a arte produzida por loucos. 

No Brasil, Osório César65 (Hospital Psiquiátrico de Juqueri/SP), Nise da Silveira 

(Centro Psiquiátrico Pedro II/ RJ), acreditavam na prática terapêutica artística como 

forma de acompanhar, estudar o desenvolvimento e o processo da loucura, assim como 

proporcionar um método mais saudável como tratamento para a mesma, fato este que 

contribui para um novo olhar para a loucura. Assim, o resultado das oficinas terapêuticas 

de forma inusitada surpreendeu artistas, críticos de arte e jornalistas. Novos debates são 

lançados sobre “ser” ou “não ser arte” a produção realizada nas oficinas terapêuticas. A 

apropriação de uma nova lógica na relação entre arte, sociedade e loucura resulta num 

novo paradigma. 

 Entre tantas discussões em torno do tema, Mário Pedrosa66 foi a grande voz que 

se levantou em prol dos artistas e da arte por estes produzida. Afirma, Eurípedes Junior 

                                                           
65 Osório Thaumaturgo Cesar (Parahyba, 17 de novembro de 1895 — Franco da Rocha, 3 de dezembro de 

1979) foi um renomado anatomopatologista, psiquiatra e intelectual brasileiro, notabilizado como um dos 

pioneiros no uso da arte como recurso terapêutico em psiquiatria, bem como por sua oposição aos métodos 

agressivos de tratamento de alienados então vigentes. Formado a princípio em odontologia em São Paulo, 

graduou-se em medicina no Rio de Janeiro e viajou em seguida para a Europa, onde trabalhou no Hospital 

da Salpêtrière ao lado dos discípulos de Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica, dentre os quais 

Henri Piéron. Manteve assídua correspondência com Sigmund Freud, que resenhou sua obra A Arte 

Primitiva dos Alienados em artigo publicado em 1925. Disponível: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Osório_César 
66 Mário Pedrosa (Timbaúba, Pernambuco, 1900 - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1981). Crítico de arte, 

jornalista, professor. Realiza seus estudos no Institut Quinche, em Lausanne, Suíça, em 1913. É um dos 
mais importantes críticos de arte do Brasil, o que se comprova por sua produção e sua projeção 

internacional. Esteve à frente do MAM/RJ e do MAM/SP, como colaborador e diretor respectivamente. 

Sua biblioteca, com aproximadamente 8 mil livros, folhetos e periódicos sobre arte, filosofia, ciências 

sociais e política, além de 15 mil itens de seu arquivo, entre cartas, recortes de jornal e documentos 

iconográficos que registram seu trabalho como crítico de arte e ativista político, faz parte do acervo da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Pessoa
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_novembro#Nascimentos
https://pt.wikipedia.org/wiki/1895
https://pt.wikipedia.org/wiki/Franco_da_Rocha
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1979
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psiquiatria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intelectual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_terapia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Odontologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital_da_Salp%C3%AAtri%C3%A8re
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital_da_Salp%C3%AAtri%C3%A8re
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia_anal%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Henri_Pi%C3%A9ron&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
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que a consistência teórica de Mário Pedrosa, por ter sido formado em Direito e estudado 

Filosofia, Sociologia e Estética em Berlim, Alemanha, foi o elemento que influenciou o 

meio artístico brasileiro na época alavancando o reconhecimento e validando a coleção 

organizada por Nise da Silveira (JUNIOR, 2015: 193).   

Através de Mário Pedrosa, a pena que escrevia para o Correio da Manhã 

transformou-se na arma em defesa da arte produzida nas oficinas terapêuticas do Hospital 

Psiquiátrico Pedro II, no Engenho de Dentro, RJ.   

“Uma das funções mais poderosas da arte é a revelação do inconsciente, 

e este é tão misterioso no normal como no chamado anormal. As 

imagens do inconsciente são apenas uma linguagem simbólica que o 

psiquiatra tem por dever decifrar. Mas ninguém impede que essas 

imagens e sinais sejam, além do mais, harmoniosas, sedutoras, 

dramáticas, vivas ou belas, constituindo em si verdadeiras obras de 

arte.” (PEDROSA,1949 apud MORAIS, 2013:102) 

“O artista não é aquele que sai diplomado da Escola Nacional de Belas 

Artes, do contrário não haveria artista entre os povos primitivos, 

inclusive entre os nossos índios. Uma das funções mais poderosas da 

arte - descoberta da psicologia moderna - é a revelação do inconsciente, 

e este é tão misterioso no normal como no chamado anormal. As 

imagens do inconsciente são apenas uma linguagem simbólica que o 

psiquiatra tem por dever decifrá-las. Mas ninguém impede que essas 

imagens e sinais sejam, além do mais, harmoniosas, sedutoras, 

dramáticas, vivas ou belas, enfim constituindo em si verdadeiras obras 

de arte.” (PEDROSA, 1947: 02) 

“A vontade de arte se manifesta em qualquer homem, independente do 

seu meridiano, seja ele índio ou cafuzo, brasileiro ou russo, negro ou 

amarelo, letrado ou iletrado, equilibrado ou desequilibrado”. 

(PEDROSA APUT ARANTES: 1996: 98) 

O conceito em torno do que é arte, quem é o artista, além de hipóteses como é 

possível ser o artista louco, ou se é necessário ser louco para produzir arte tem sido 

suscitada ao longo dos anos desde o trabalho apresentado por Nise da Silveira. 

Segundo, Frederico de Moraes “a arte tem a ver com tudo, inclusive com a 

loucura” (MORAES,2013:99). Defende dessa forma, que a arte conversa com a 

sociedade, com a política, com a época e as circunstancias em que está inserida e foi 

criada. Por isso, afirma Moraes, que “não existe arte louca, assim como não existe loucura 

artística” (MORAES, 2013:99).  

Em defesa da arte, pura e simples, sem rótulos ou agentes mistificadores tanto 

Moraes quanto Pedrosa combatem os termos “arte de loucos”, “exposição de malucos”, 

                                                           
Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Fonte: 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa445/mario-pedrosa. Acesso em 05/02/2019. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa445/mario-pedrosa
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“arte dos doidos”. Termos utilizados como forma de pejorar a arte produzida por 

deficientes mentais e utilizado nos idos dos anos 1947 por críticos de arte como Quirino 

Campofiorito67 . 

“Essa exposição de trabalhos de débeis mentais não podia 

deixar de assanhar a debilidade intelectual daqueles que, sem nada 

realmente entenderem das coisas da arte, perambulam, entretanto, de 

uma maneira ou de outra nos setores artísticos. Por isso tivemos a 

oportunidade de constatar as reportagens sensacionais e os tópicos 

venenosos aparecidos na imprensa, apreciando a relação que realmente 

existe entre esses trabalhos apresentados pelo “Centro Psiquiátrico 

Nacional” e certas expressões de arte em nossos dias. Naturalmente essa 

relação não pode ser devidamente apreciada em sua justa medida pelos 

autores de tais reportagens e tópicos. O exagero que emprestam a essa 

relação é sempre muito ampliado, mas ainda assim, muito diminuto se 

o comparamos a incomensurável ignorância desses senhores. Deviam 

eles melhor respeitar a Arte, da qual não entendem patavina, e também 

saber julgar uma iniciativa que está colhendo os melhores resultados 

sob ponto de vista científico, que é a prática do desenho e da pintura”. 

(CAMPOFIORITO, 1947) 

 A exposição organizada por Nise da Silveira, assim como a discussão em torno 

do tema produzida entre críticos como Mario Pedrosa e Quirino Campofiorito 

fomentaram nos jornais da época novos conhecimentos sobre o que é arte, quem é o artista 

e qual o objetivo da produção e da exposição, o valor educacional da exposição. Temas 

até então desconhecidos pela população brasileira, ainda carregada de preconceitos e 

ignorância. 

Dessa forma, este novo conceito de arte invade os museus e espaços de cultura, 

através de exposições em espaços como o Museu de Belas Artes (RJ), Museu de Arte 

Moderna de São Paulo – MAM-SP, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro- MAM-

RJ, Salão Nobre da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, assim como além das fronteiras 

brasileiras. 

Os trabalhos iniciados em maio de 1946, por Nise da Silveira, ao fundar a Seção 

Terapêutica Ocupacional e Reabilitação, no Hospital do Engenho de Dentro/ RJ, com o 

“objetivo de estimular a capacidade de expressão de seus frequentadores” (MELLO, 

2014:91) alcançam uma proporção inesperada até mesmo para a sua fundadora. 

                                                           
67 Quirino Campofiorito (Belém, Pará, 1902 - Niterói, Rio de Janeiro, 1993). Pintor, crítico de arte, 

professor, caricaturista, gravador. Filho do pintor e arquiteto italiano Pedro Campofiorito (1875-1945). Foi 

vice-diretor da Enba em 1961 e recebeu o título de Professor Emérito da UFRJ em 1981. Publicou críticas 

de arte em jornais do grupo Diários Associados, de Assis Chateaubriand (1892-1968), entre eles O Jornal, 

O Cruzeiro, Diário da Noite e Jornal do Comércio, atividade que exerceu por cerca de 40 anos. Em 1983 

publica História da Pintura Brasileira no Século XIX, obra referencial para o estudo da arte oitocentista, 

pela qual recebe o Prêmio Jabuti. Fonte: https://www.guiadasartes.com.br/quirino-campofiorito/obras-e-

biografia. Acesso em 28/02/2019. 

https://www.guiadasartes.com.br/quirino-campofiorito/obras-e-biografia
https://www.guiadasartes.com.br/quirino-campofiorito/obras-e-biografia
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Recebendo então o interesse do meio científico e reconhecimento do e apoio dos meios 

de comunicação e das vozes de críticos e especialistas de arte como de Mário Pedrosa em 

sua defesa. Fato que, seis anos depois, 1952, desencadeia a criação do Museu de Imagens 

do Inconsciente: 

“A produção desses ateliês se revelou de tão grande interesse científico 

e utilidade no tratamento psiquiátrico, que pintura e modelagem 

assumiram posição peculiar. 

 Daí nasceu a ideia de organizar um museu que reunisse as obras criadas 

nesses setores de atividade, a fim de oferecer ao pesquisador condições 

para o estudo de imagens e símbolos e para acompanhamento da 

evolução de casos clínicos por meio da produção plástica espontânea” 

(MELLO, 2014: 135). 

 Luiz Carlos Mello, descreveu a intenção de Nise da Silveira ao organizar o 

material que deu ensejo a coleção do museu: 

“Na intenção de realizar pesquisas sobre o desdobramento psicótico 

através de imagens simbólicas, reuni série de desenhos, pinturas e 

modelagens. Esse rico material, colecionado a partir de 1946, constituiu 

o acervo do Museu de Imagens do Inconsciente.[...] O pesquisador 

encontrará nos seus arquivos longas séries de imagens, datadas e 

reunidas segundo os respectivos autores. Poderá acompanhar por meio 

dessas sequencias de imagens o fio significativo do processo psicótico, 

assim como temas recorrentes, enigmáticos, que desafiam os 

especialistas de diferentes áreas” (SILVEIRA IN MELLO, 2014: 136)   

 O fio significativo do processo psicótico, os sentimentos expressos nas obras 

inquietam a alma de Nise, tornam-se o grande instrumento de pesquisa e objeto das cartas 

trocadas entre a discipula e o mestre Carl Gustav Jung68 , desde 1954. Onde fotos dos 

trabalhos realizados nas oficinas eram enviadas ao mestre na busca de compreender o 

inconsciente dos pacientes. O material compartilhado com Jung representa para ambos 

preciosa fonte de pesquisa, fato este expresso no encontro de Nise e Jung em 14 de junho 

de 1957, na Suíça, e descrito por (MELLO, 2014: 167-169). 

Segundo Eurípedes Junior torna-se difícil mensurar quando surgiu o desejo de 

museu já que para Nise da Silveira todo o material assumia um valor de pesquisa. Mas 

isso implicava num desejo de manutenção das obras em seu conjunto, despertando um 

desejo de preservação. (JUNIOR, 2015: 255) “Exposição, pesquisa, conservação: 

ingredientes endógenos básicos para a alquimia museística”.  

                                                           
68 Carl Gustav Jung(nascimento 26 de julho de 1875 na Suíça – morte , 6 de junho de 1961, Zurique, Suiça) 

psiquiatra e psicoterapeuta suíço que fundou a psicologia analítica. Jung propôs e desenvolveu os conceitos 

de personalidade extrovertida e introvertida, arquétipo e inconsciente coletivo. Seu trabalho tem sido 

influente na psiquiatria, psicologia, ciência da religião, literatura e áreas afins  

https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1875
https://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1961
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psiquiatria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7os
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia_anal%C3%ADtica
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  O Museu de Imagens do Inconsciente, no Engenho de Dentro/ RJ nasceu da 

necessidade de preservar o acervo já construído, mas também como forma de manutenção 

do desenvolvimento e aprofundamento das pesquisas ali realizadas. A combinação entre 

grupo de estudos, observação clínicas, pacientes, pesquisadores, monitores torna o espaço 

“sui generis” onde a aura de Nise da Silveira ainda transita. 

O trabalho desenvolvido por Nise da Silveira ao longo dos anos, tornou possível 

um novo olhar para com os doentes mentais, desenvolvendo uma psiquiatria mais humana 

e analítica, sendo consagrado com homenagens diversas. Entre elas a mudança de 

nomenclatura do Museu Egaz Muniz, na Colônia Juliano Moreira, Jacarepaguá/RJ, que 

se encontrava fechado e após reforma já no ano de 1982, durante o processo de Reforma 

Psiquiátrica e luta antimanicomial intensamente vivido pela Colônia Juliano Moreira é 

observado contrassenso dos ideias da instituição com a nomenclatura utilizada, fato este 

que motivou a mudança de nome para Museu Nise da Silveira, como forma de 

homenagear àquela que representa o novo olhar da psiquiatria. Ricardo Aquino, 

transcreveu os comentários do psiquiatra Julius Martins Teixeira, publiccado no Jornal 

do Brasil: 

“O pioneiro trabalho desenvolvido pela doutora Nise da Silveira, no 

Centro Psiquiátrico do Engenho de Dentro, especialmente no âmbito da 

arte pictórica, abriu uma infindável perspectiva para o aprofundamento 

e desenvolvimento de ideias no campo da relação arte/psiquiatria. Daí 

a justa homenagem prestada a ela, pela Colônia Juliano Moreira ao 

rebatizar com o seu nome, em 1982, o museu que desde a década de 50, 

levava o nome do neuropsiquiatra Egas Muniz, o inventor da 

lobotomia”. (AQUINO,2004:13)   

A Colônia Juliano Moreira por meio do museu ali existente, demarcou a sua forma 

de "ser" enquanto instituição e de "ver" a loucura ao longo da sua existência. Se no 

período em que a lobotomia e o eletrochoque faziam parte do cotidiano da instituição o 

homenageado a dar um nome para o museu é o Dr. Egas Muniz, durante o período de 

reforma da psiquiatria e da luta antimanicomial, onde de forma corajosa, como já foi visto 

no capítulo anterior, todos os seus funcionários lutaram pela mudança e transformação do 

sistema manicomial, o nome a ser escolhido, para esta homenagem não poderia ser outro, 

senão do da "psiquiatra rebelde" aquela que disse "não aperto o botão", a Drª. Nise da 

Silveira.  

Contudo, tal denominação acabou por gerar confusão com o Museu de Imagens 

do Inconsciente, criado por Nise da Silveira, no bairro do Engenho de Dentro, RJ, distante 

a aproximadamente dezoito quilômetros da Colônia Juliano Moreira, no bairro de 
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Jacarepaguá, RJ. Interessante refletir para o fato de que embora os dois museus estejam 

dentro da área da saúde e envolvidos com obras realizadas por doentes mentais, entretanto 

o objetivo e finalidade destas instituições são diversas. Por outro lado, Ricardo de Aquino, 

que esteve na função de diretor do Museu Bispo do Rosário, entre os anos de 2000 a 2008, 

salienta que a Drª Nise "nunca trabalhou na Colônia Juliano Moreira nem teve contato 

profissional com Bispo do Rosário"(AQUINO, 2004:16).  

Informa Viviane Borges, que a década de 1990 para o museu Nise da Silveira foi 

marcada por fortes críticas que denunciavam o abandono e a deterioração das obras do 

Bispo Rosário, já parte do acervo do museu (BORGES, 2010: 189). 

A imprensa de forma eficaz contribuiu para que a sociedade tivesse ciência do 

descaso e abandono que o Museu Nise da Silveira e seu acervo vinham sofrendo pela 

administração pública: 

“O Museu Nise da Silveira está caindo aos pedaços e precisando de 

reforma urgente. As obras do Bispo e outros artistas estão amontoadas 

pelos cantos” (JORNAL O GLOBO BARRA, de 30/08/1990, p.38) 

“A obra de Bispo é composta de aproximadamente mil peças, quase 

todas muito frágeis e perecíveis. Instaladas no Museu Nise da Silveira, 

que funciona numa sala dentro da Colônia Juliano Moreira, as obras 

estão expostas à ação do tempo. Não há ar condicionado e a sala tem 

goteiras e cupins”. (JORNAL DO BRASIL, de 01/04/1994)   

Devido ao descaso e abandono da gestão do Museu Nise da Silveira, em 17 de 

maio de 1989 foi criada a Associação de Amigos dos Artistas da Colônia Juliano 

Moreira(AAACJM), tendo Frederico de Moraes69 como o presidente e juntamente com 

Lula Wanderlei70 na função de primeiro secretário, Denise Correia71 como secretária 

geral,  Pedro Gabriel Delgado72 como tesoureiro e outros amigos se organizaram com o 

principal objetivo de proteger o acervo, que corria o risco de desaparecer, e também 

divulga-lo. Segundo Borges, “Estes indivíduos, ligados ao campo da psiquiatria e da 

crítica de arte, mobilizadores de poderes e saberes específicos, contribuíam para conferir 

à Associação e dela também se nutriam para enunciar discursos autorizados sobre o Bispo 

e sua obra”(BORGES, 2010: 180). 

                                                           
69 Frederico de Moraes é crítico de arte e responsável por descobrir e projetar Bispo como artista. 
70 Lula Wanderley é médico e artista plástico. Participou do projeto de reformulação do Museu do 

Inconsciente. 
71 Denise Correa é psicóloga, mestre em História da Arte pela UFRJ. 
72 Pedro Gabriel Delgado é psiquiatra e professor da UFRJ. 
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 Arthur Bispo do Rosário morreu em 5 de julho de 1989, dois meses após a criação 

da AAACJM, fato que alterou os planos da associação tornando urgente as medidas para 

proteger a obra de Bispo. Nesse momento, tornou-se necessárias ações com o objetivo de 

proteger a obra não apenas dos cupins ou das más condições de armazenamento, mas sim 

das pessoas (funcionários e pacientes) que ainda não vislumbravam nas peças o valor de 

objetos de arte.  

Segundo Borges, com a morte de Bispo “os funcionários do Núcleo Ulisses Viana 

manifestaram o desejo de esvaziar a cela”, espaço onde todo o acervo do  Bispo estava 

armazenado por ter sido a sua moradia ao longo de tantos anos,  e que atualmente é 

tombado pelo IPHAN, “transformando o local em sala de televisão” (BORGES, 2010: 

180).  Contudo, para que a sala fosse esvaziada a intenção dos funcionários e internos era 

devolver cada objeto para a sua origem assim “as canecas e colheres retornariam para a 

cozinha, as sandálias havaianas para os pés dos internos e assim por diante”.  

Se enquanto vivo, Bispo era o guardião do seu trabalho, não permitindo que 

qualquer pessoa entrasse na cela onde o produzia, agora todo o seu trabalho, fruto de mais 

de cinquenta anos de dedicação e exaustão, estava para ser destruído. 

Diante de tão grave situação, a AAACJM mobilizou-se para instituir um local para 

as mais 800 peças deixadas pelo artista e também realizar ações que possibilitasse o 

reconhecimento destas peças como bens culturais. Assim, diversas ações são planejadas 

e executadas com o objetivo da construção e projeção da imagem e preservação do que 

Vivianne Borges denomina “invenção Bispo” (BORGES 2010). 

A primeira ação da associação foi transferir toda a obra da cela, utilizada por Bispo 

para produzir e guardar a sua obra, para o Museu Nise da Silveira, já existente na Colônia 

Juliano Moreira. 
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Figuras 31 e 32: Imagens da cela onde as peças de Bispo estavam guardadas, antes da transferencia 

para o Museu.  Fonte: http://museubispodorosario.com/colonia/cela/ 

Como nos conta Luciana Hidalgo, “Frederico de Moraes assumiu a curadoria da 

primeira mostra individual do Bispo, inaugurada em 18 de outubro de 1989, na Escola de 

Artes Visuais do Parque Lage (EAV), Registros de minha passagem pela Terra.   Recorde 

de público na EAV” (HIDALGO, 2011: 177).  Era necessário validar a obra até então 

restrita a cela do hospital- colônia. Para tanto, a mostra contou com seiscentas peças de 

Bispo, além da exibição do filme O prisioneiro da passagem – Arthur Bispo do Rosário, 

de Hugo Denizart, seguido de debates sobre a loucura e a arte.  

Divulgar, conscientizar e promover o artista Bispo e sua obra tornou-se a grande 

estratégia que resultaria no tombamento e proteção do acervo.  

“Sucesso de críticas e público, a exposição foi um grande 

acontecimento na área das artes, seguindo para outros museus no Brasil. 

Em 1991, a obra de Bispo varou fronteiras manicomiais e nacionais, 

ancorando na Suécia. Ocupou uma sala especial na mostra Viva Brasil 

Viva, no Kulturhuset, Estocolmo” (HIDALGO 2011: 179)  

O tombamento provisório ocorreu em 1992, Processo E-18/000.874/92 e o 

definitivo em 29 de junho de 1994, pelo INEPAC. Contudo, os problemas não foram 

resolvidos, já que o acervo do Bispo necessitava de cuidados devido a própria fragilidade. 

Embora, as peças estivessem no Museu Nise da Silveira o mesmo encontrava-se em obras. 

E mais uma vez o descaso da gestão pública torna-se manchete nos jornais carioca. 

A obra de Arthur Bispo do Rosário, já difundida internacionalmente, se 

encontra em estado deplorável. Sua degradação é visível. Encoberta 

pela poeira e incompleta – objetos foram arrancados por desconhecidos, 

pisoteados e quebrados – está exposta em salas sem a mínima condição 

de preservação. Tombada como patrimônio, aguarda um destino 

melhor. (JORNAL DO BRASIL, 16/09/1994) 

Sem verbas, buscando driblar a crise, diversas estratégias foram utilizadas pelo 

Museu, (BORGES, 2010:184) relata que a autorização do uso de imagem de um dos 
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bordados de Bispo no CD “Severino”, dos Paralamas do Sucesso em troca da verba para 

descupinização do museu, foi um dos recursos utilizados.  

 

Figura 33 – Capa do CD “Severino”, dos Paralamas do Sucesso. 

Fonte: http://www.osparalamas.com.br/ acesso em 20/03/2019. 

 

Para Hidalgo “uma saída salvadora para a falta de verba foi a 46ᵃ Bienal de 

Veneza, um dos mais prestigiosos eventos internacionais de artes plásticas, inaugurada 

em 11 de julho de 1995.” (HIDALGO, 2011: 179) Assim, 143 peças foram restauradas 

pela Fundação Bienal de São Paulo e depois embarcaram para a Itália. A repercussão da 

exposição, gerou diversas oportunidades de reconhecimento internacional para a obra de 

Bispo.  

Pessoas dos mais diversos credos e nacionalidades emocionaram-se, 

verteram-se em lágrimas diante da obra de Bispo na Bienal. Na época, 

a BBC exibiu imagens da mostra, do autor e da colônia. O noticiário fez 

parte do serviço mundial de notícias da BBC, gerando para toda a 

Europa, Canadá, Oriente Médio, África e Japão. (HIDALGO, 

2011:180)  

 

Contudo,  narra Abelha (2013) vários escândalos que envolvem a Colônia Juliano 

Moreira e são divulgados pela mídia, desde a mudança de órgão vinculado ao Ministério 

da Saúde, na esfera federal a tornar-se Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano 

Moreira, como também denúncias de venda ilegal de terras e descuido com pacientes 

além de outras situações, durante a gestão do Dr. Laerte Tomé, entre os anos de 1995 e 

1996. 

http://www.osparalamas.com.br/
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O Museu não está imune a esse momento turbulento. Assim é que Ricardo de 

Aquino, em 2000, assumiu como novo gestor do Museu Nise da Silveira, e ainda no 

primeiro mês de sua gestão decide pela mudança de nomenclatura do museu. Consciente 

de que “o nome escolhido para o museu refletia as relações de força e de exercício de 

poder” (AQUINO, 2004: 16) assim o Museu Nise da Silveira passa a chamar Museu 

Bispo do Rosário a partir de 2000. Tornando-se o único museu do campo da psiquiatria 

que tem como denominação o nome de um usuário, e com “funcionamento numa nova 

ótica, que se constituía de fato como ruptura com o modelo de museu tradicional no 

campo da psiquiatria a serviço e em prol da Reforma Psiquiátrica.” (AQUINO, 2004:16) 

Em 2002, com as questões da reforma Psiquiátricas já consolidadas, o Museu 

Bispo do Rosário agrega “Arte Contemporânea” à sua denominação propondo um diálogo 

entre os mundos da arte e da loucura.  

Viviane Borges nos informa que “tecendo esta nova teia enunciativa, o discurso 

do Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea procurou determinar a maneira de 

ser vista as criações e o artista – somente arte. Embora funcionando numa instituição 

psiquiátrica” (BORGES, 2010: 191). 

Por esta razão em 2005, quando convidado para fazer parte das comemorações do 

Ano do Brasil na França, na mostra que ocorreria no Halle Saint Pierre, em Paris, o Museu 

Bispo do Rosário Arte Contemporânea recusou a participar pois o evento tinha como 

objetivo a aproximação do acervo a Arte Bruta, fato que contraria a proposta do museu. 

Raquel Fernandes, atual diretora geral do MBRAC, traduz a missão do museu ao 

afirmar que o mesmo “quer contribuir para a diminuição dos estigmas acerca da loucura; 

quer promover novas possibilidades de pertencimento e ressignificação ao se oferecer 

como espaço de convívio e acolhimento às diferenças, quer criar pontes entre a cultura e 

a saúde” (CAMPOS, 2016: 26). 

Como espaço de resistência tão almejado por Ricardo de Aquino o Museu 

permanece a buscar formas de “estimular o ato de criar ou inventar a própria vida, ou, 

inventar uma vida nova, uma vida sem estigmas, encarceramentos, diagnósticos, 

tratamentos, internações e preconceitos” (AQUINO, 2004:178).  

Desta forma, o Museu Bispo  do Rosário Arte Contemporânea possui três frentes: 

o acervo, constituído pela obra do Bispo e de outros artistas que fazem parte do Atelier 
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Gaia; as exposições e a Escola Livre de Arte – E.L.A. Todas as ações se comunicam e 

estão interligadas , seja devido ao número reduzido de funcionários, seja pelo ideal de 

museu cobiçado pela instituição como espaço de resistência. 
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CAPÍTULO 3 

MUSEU BISPO DO ROSÁRIO ARTE CONTEMPORÂNEA 

ARTE, EDUCAÇÃO E INCLUSÃO 
 

Arthur bispo do Rosário que, sob o seu manto carregava estigmas de 

marginalização social ainda vigentes em nossa sociedade – negro, 

pobre, louco – conseguiu, na sua genialidade, subverter a lógica 

excludente, ao propor, a partir da sua obra, a ressignificação do 

Universo reunindo-o para Deus. E de lá, de dentro do manicômio, 

apresentar-se para o mundo. 

De certa forma, o Museu se apropria do discurso de Bispo e, também 

de dentro do manicômio, apresenta a sua obra; não para enaltecer a 

instituição asilar, mas, para através da arte de Bispo, tencionar os modos 

como a sociedade se organiza – com padrões rígidos de normalização 

pautados pulsão ao consumo – e que exclui aqueles que fogem às suas 

regras. 

O museu tem como missão promover a articulação entre a arte e a 

loucura sem apontar uma “arte louca” ou definir a loucura na arte.   

(Fernandes in Campos, 2016:23)     

O nascimento do museu na Colônia Juliano Moreira com a denominação de 

Museu Bispo do Rosário, em 2000, conta com dois fatos importantes: a morte do seu 

principal artista que gerou a necessidade de proteção de toda obra deixada e o 

compromisso da instituição na luta antimanicomial. Para o Museu, envolto nos ideais da 

Reforma Psiquiátrica, a escolha pelo nome de um paciente que passou 50 anos dentro da 

instituição no anonimato reproduz o quanto a instituição tenciona esses ideais, assim 

como o papel que pretende desempenhar junto à sociedade. 

Desde a crise da DINSAM (Divisão Nacional de Saúde Mental), que teve início 

em 1978, os médicos, os funcionários da Colônia Juliano Moreira, os clientes da saúde e 

seus familiares mobilizaram-se no movimento que deflagrou na reforma psiquiátrica. Até 

os dias atuais a instituição busca através de sua prática ações que contribuam para a 

desconstrução do manicômio, na tentativa de desconstruir todo e qualquer preconceito, 

seja aquele em torno do estigma da loucura, seja o preconceito racial, social, sexual; enfim 

busca fortalecer os ideais da Carta de Bauru73. Contudo, embora a reforma psiquiátrica já 

tenha completado 31 anos, o lema “Por uma sociedade sem manicômios!” ainda é um 

                                                           
73 A carta de Bauru constitui documento redigido ao final do III Congresso Nacional de Trabalhadores em 

Saúde Mental, que aconteceu em dezembro de 1987, na cidade de Bauru – São Paulo. A transcrição desta 

carta encontra-se no corpo deste trabalho no capítulo 1.2. 
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processo inacabado devido a todos os entraves sociais e políticos e com isto a Colônia 

Juliano Moreira ainda atende a aproximadamente 500 pessoas em sistema de internação74. 

Na sua trajetória enquanto instituição, com suas bases na saúde e educação, a 

Colônia Juliano Moreira e o Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea – MBRAC- 

recontam a história da psiquiatria social, da reforma psiquiátrica e principalmente a 

história dos deficientes mentais, por isso perpassa por diversos momentos desde a 

exclusão social e o atendimento segregado na instituição, por práticas de integração e 

anseia em chegar ao modelo ideal de inclusão social, que para deixar de ser utópico 

necessita lutar por autonomia, independência e empoderamento.  

A democratização e o acesso aos códigos culturais, bem como 

a produção de códigos culturais de ampla circulação para além da 

territorialidade restrita de determinados grupos sociais, constituem um 

desafio extraordinário para a acessibilidade museal. A questão da 

acessibilidade, quando tratada de modo amplo, extrapolando os 

aspectos físicos e espaciais, faz parte dos problemas estruturais das 

sociedades capitalistas contemporâneas. Tomar posse de determinados 

códigos, ocupá-los como quem ocupa um território, lutar pela 

manutenção da ocupação e pela hegemonia de novos códigos 

constituem procedimentos estratégicos importantes para os grupos 

sociais interessados na acessibilidade radical. Como observa Manuel 

Castells: “A verdadeira dominação social provém do fato de os códigos 

culturais estarem embutidos na estrutura social, de tal forma que a posse 

desses códigos abre o acesso à estrutura do poder sem que a elite precise 

conspirar para impedir o acesso a suas redes.” (COHEN,2012:9) 

 

Ser uma instituição de arte dentro da área da saúde requer muito fôlego por parte 

de todos os seus integrantes. Observa-se a dificuldade em diversos momentos, desde a 

dificuldade material (físico) até ao número reduzido de material humano para dar conta 

de tantos projetos e ações. Contudo, o desejo de inclusão e de acessibilidade plena75 pulsa 

dentro da instituição e torna-se visível em todos os seus projetos e ações.   

Considerando, desta forma, a necessidade de ser espaço pertinente para propor 

reflexões e construção de mundo, o MBRAC também possui peculiaridades onde arte e 

cuidado devem dialogar mediante programas e ações realizadas junto à comunidade onde 

está inserido, ou seja, em um complexo de saúde mental na cidade do Rio de Janeiro. 

Esse fato impulsiona e acarreta o grande desafio da inclusão: a Colônia, local de 

diáspora, distante do coração cultural da cidade, onde até hoje o transporte público 

                                                           
74 O quantitativo mencionado foi informado pela gerente de educação no museu – Diana Kolker Carneiro 

da Cunha, na entrevista em anexo.    
75 O termo “acessibilidade plena” foi cunhado por Regina Cohen e Cristiane Duarte. Apresentado no 

artigo “Acessibilidade Plena a Museus: Perspectivas de uma Acessibilidade Cultural, Sensorial e 

Emocional”. 
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restringe-se a uma única linha de ônibus (831) e algumas “vans”, demonstra a 

permanência da política de isolamento por parte das autoridades.  

Assim, além da distância física do centro do Rio de Janeiro para Jacarepaguá, zona 

oeste do Rio de Janeiro, a precariedade e a falta de transporte público para a Colônia, o 

que caracteriza a exclusão e o descaso das autoridades e políticas públicas; a instituição 

também precisa vencer outros entraves como a acessibilidade no local.  

Comecemos analisando a estrutura física do prédio que abriga o MBRAC. 

Arquitetura dos anos 1970, quando então não havia preocupação com acessibilidade, o 

edifício não possui rampa e nem elevadores para receber seus visitantes que, porventura, 

delas possam necessitar. Quando a exposição está organizada no terceiro andar do prédio 

é necessário subir por uma bela e imponente escada do primeiro para o segundo andar e 

logo em seguida dar continuidade por uma estreita escada que conduz o visitante ao salão 

de exposições, fato este que excluí homens e mulheres deficientes físicos, pois ambas as 

escadas podem ser consideradas entraves de acesso de locomoção para deficientes físicos.  

 

Figura 34: Imagem da escada principal, na entrada do MBRAC. Fonte: www.desartes.com 

Figura 35 e 36: Imagem da escada que dá acesso do 2◦ ao 3◦ andar. Fonte: Arquivo Pessoal 

 

No final do século XX e início do século XXI observa-se na nossa sociedade 

brasileira um olhar de preocupação e cuidado para com o deficiente. Esse olhar resulta na 

elaboração de leis que reconhecem a diversidade e promovem a acessibilidade. Nesse 

momento o pensamento social está voltado para a acessibilidade física.  

           O filósofo Aristóteles afirmava que “a lei é a razão livre da paixão”. É claro que 

Aristóteles referia-se a paixão imoderada, infrene. Contudo foi a paixão pela igualdade 

de direitos, pelo reconhecimento da diversidade humana que mobilizou o clamor público 

e viabilizou nascimento de leis que protegem e garantem o direito dos deficientes em 

http://www.desartes.com/
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwim2JC04M_hAhWPHbkGHXe7DpUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fdasartes.com%2Fcategory%2Fnotas%2Fpage%2F2%2F&psig=AOvVaw2BGmYxX3jQlvDONezX7eoE&ust=1555337095043620
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nosso país, o direito humano ao sentimento de pertença, de ser parte de algo ou alguma 

coisa, a busca pela cidadania ativa construtora de qualidade de vida.  

          Contrariando Aristóteles, a paixão deu luz a razão dando corpo a existência das leis 

que normatizassem e garantissem o direito do deficiente na nossa sociedade. Como forma 

de compreender esse processo, encontra-se disponível no anexo IV algumas leis e 

decreto-lei que a partir do ano de 1957 passam a nortear e a garantir o direito das pessoas 

deficientes no nosso país.  

          Embora, a legislação tenha se transformado, e juridicamente, muitas conquistas 

tenham sido alcançadas, ainda existe um longo caminho a ser percorrido para assegurar a 

inclusão. Observa-se ainda uma sociedade de “braços cruzados”, que afirma praticar a 

inclusão, entretanto aguarda que o incluído se adapte ao meio. Ao refletir sobre a inclusão 

e a sociedade atual, Sassaki foi enfático ao afirmar que  

“a sociedade aceita receber pessoas com deficiência desde que as 

mesmas consigam se moldar aos requisitos dos serviços especiais 

separados, tais como classes especiais, escola especial... e ainda exige 

que realize serviços sociais com autonomia” (SASSAKI, 2010: 34). 

 Assim, quando o tema é inclusão não basta garantir a democratização do acesso é 

necessário garantir o estar junto, o ser parte... 

Por isso, compreende-se que o conceito de acessibilidade universal, tem início no 

conceito cartesiano de acessibilidade física para alçar aspectos fundamentais que 

envolvem elementos emocionais e intelectuais. Acessibilidade como “possibilidade e 

condição de alcance, de percepção e entendimento para a utilização com segurança e 

autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos” 

(ABNT,2004: 2). O espaço museal deve ser acessível a todos, desde a área externa - como 

pátios, estacionamento, jardins, as entradas e saídas (acesso principal e secundário), 

quanto a área de circulação interna (iluminação, equipamentos, apresentação da 

exposição, localização dos objetos, segurança), para que a partir do acesso físico seja 

possível proporcionar o acesso emocional, afetivo e intelectual. Corroborando com este 

pensar, o Instituto Português de Museus oferece a seguinte conceituação: 

“Acessibilidade é aqui entendida num sentido lato. Começa nos 

aspectos físicos e arquitectônicos – acessibilidade do espaço – mas vai 

muito para além deles, uma vez que toca outras componentes 

determinantes, que concernem aspectos intelectuais e emocionais, 

acessibilidade da informação e do acervo. (...) Uma boa acessibilidade 

do espaço não é suficiente. É indispensável criar condições para 

compreender e usufruir os objectos expostos num ambiente favorável. 

(...) Para, além disso, acessibilidade diz respeito a cada um de nós, com 

todas as riquezas e limitações que a diversidade humana contém e que 

nos caracterizam, temporária ou permanentemente, em diferentes fases 

da vida.” (IPM, 2004:17) 
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Não há inclusão sem acessibilidade emocional. Assim, com o objetivo de transitar 

e possibilitar a transformação de local de exclusão para espaço inclusivo, onde o objetivo 

é “a inclusão social como sinônimo para a participação social”, desvinculando-se de 

políticas assistencialistas, mas voltando-se para “políticas participativas, as quais os 

excluídos sejam agentes nos processos que buscam a sua inclusão” (AIDAR, 2002: 56) 

nesta visão desvela-se o grande desafio do MBRAC.  

Desafio porque, como órgão público, com responsabilidade da secretaria de saúde, 

todas as questões que envolvem a estrutura física da instituição dependem das autoridades 

governamentais e de políticas públicas. Entretanto, embora a estrutura física seja um 

entrave, vale dizer que a equipe que compõe o Museu busca fomentar a inclusão social 

através de programas e projetos em consonância com o pensamento de Aidar (2002): 

“um redimensionamento das práticas museológicas se faz necessário ao 

se adotar um paradigma mais inclusivo. Em termos ideológicos, as 

instituições devem mover-se na direção do reconhecimento da ideia de 

que elas têm um papel a contribuir para a igualdade social, para o 

fortalecimento de indivíduos e grupos m desvantagem, e para o 

incremento de processos democráticos dentro da sociedade.” 

(AIDAR,2002:60) 

 

Assim, observa-se que a instituição, preocupada em fomentar a inclusão social - 

na posição de agente no processo de afetar, mas também ser afetado, numa relação de 

reciprocidade - busca voltar seu olhar com respeito para com o que chega, distinto da 

ideia colonizadora para com o seu público e com a comunidade ao seu redor, no sentido 

de buscar envolver a todos(as), e que estes venham também a se tornar parte do Museu. 

Para tanto, na busca da construção e fortalecimento da identidade do MBRAC, a Escola 

Livre de Arte (E.L.A.) propõe programas interdisciplinares onde a Arte, Educação e 

Saúde representam o grande viés como forma de inclusão social realizando diversas 

iniciativas. 

As práticas educativas pensadas e implementadas dentro das instituições 

museológicas instituídas como atividade de um setor educativo específico surgiram de 

forma mais frequente, a partir de 1927, criadas pelo Prof. Edgar Roquete Pinto, diretor 

do Museu Nacional (Rio de Janeiro). Na ocasião, ele já idealizava e objetivava ações 

educativas que auxiliassem no aprendizado e no currículo escolar (IBRAM, 2018:14).  

Segundo Costa, “a função educativa se potencializou a partir de 1930, como principal 

recurso para a obtenção de financiamento, publicidade e legitimação” (COSTA,2011:98). 

Num momento de crise política e econômica no país a manutenção das instituições 
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museológicas também é afetadas, contudo era necessário “educar o povo”, criar narrativas 

para a nação, num jogo de poder, domínio e construção de memória. 

Essa postura veio ao encontro de mudanças que ocorreram em nível internacional. 

Após a Segunda Guerra Mundial, a Unesco76 e o ICOM77 (Internation Concil Of 

Museum) comprometidos com o desenvolvimento dos museus, promoveram encontros 

no âmbito nacional e internacional. Destes encontros três foram considerados “marcos 

para o campo da Educação Museal: o primeiro em Nova Iorque, em 1952; o segundo em 

Atenas, e, 1954; e o último no Rio de Janeiro, em 1958.” (IBRAM, 2018:15)  

O Seminário Regional da UNESCO realizado na cidade do Rio de 

Janeiro em 1958, viabilizou a construção de um novo referencial 

teórico-prático no que se trata do fazer museológico e das próprias 

instituições ao discutir o papel educativo dos museus. E, a partir daí, o 

conceito de museu vai se ampliando, passando então a ser também 

compreendido como um espaço de educação formal e ferramenta 

didática, ou seja, uma espécie de extensão do espaço da escola.  

(SOTO,2010:31) 

 O Seminário Regional Latino-Americano da Unesco, realizado em 1958, foi 

considerado um marco para a museologia no que tange a educação, já que é possível 

observar no relatório final do evento, a importância da “construção de ações educacionais, 

sociais, econômicas e políticas” no museu. Desde então, a concepção de museu vem 

expandindo o fazer pedagógico nas esferas museológicas, fornecendo ferramentas para 

uma nova ideia de museu, dando início a um novo processo de transformação, no qual 

museu pensa e reflete sobre o seu público,  interage com aquele que adentra seu espaço, 

que nesta transformação deixa de ser sacrossanto para tornar-se democrático.  

                                                           

76 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura é uma agência especializada das 

Nações Unidas (ONU) com sede em Paris, fundada em 4 de novembro de 1946 com o objetivo de contribuir 

para a paz e segurança no mundo mediante a educação, ciências naturais, ciências sociais/humanas e 

comunicações/informação. As atividades culturais procuram a salvaguarda do patrimônio cultural o 

estímulo da criação e a criatividade e a preservação das entidades culturais e tradições orais, assim como a 

promoção dos livros e a leitura. Em matéria de informação, a UNESCO promove a livre circulação de ideias 

por meios audiovisuais, fomenta a liberdade de imprensa e a independência, o pluralismo e a diversidade 

dos meios de informação, através do Programa Internacional para a Promoção da Comunicação. A 

UNESCO persegue seus objetivos através de cinco grandes programas: educação, ciências naturais, 

ciências sociais/humanas, cultura e comunicação/informação. 

77 O Conselho Internacional de Museus é uma organização não governamental internacional, sem fins 

lucrativos, que se dedica a elaborar políticas internacionais para os museus. Foi criado em 1946, mantém 

relações formais com a UNESCO e é membro do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações 

Unidas. Sua sede é junto à UNESCO em Paris, possui mais de 27 000 membros de 150 países, 114 Comitês 

Nacionais e 30 Comitês Internacionais. Suas principais atividades são: Cooperação e intercâmbio 

profissional; Difusão de conhecimentos e aumento da participação do público em museus; Formação de 

pessoal; Prática e promoção de ética profissional; Atualização de padrões profissionais; Preservação do 

patrimônio mundial e combate ao tráfico de bens culturais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1946
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_naturais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_sociais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_humanas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/ONG
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
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 Se na década de 1970 é um momento no qual as discussões sobre museus foram 

marcadas por reflexões sobre a sua função e responsabilidade para a educação,nesse 

mesmo período,  as ideias de Paulo Freire78 conclamaram aos educadores a analisar 

questões voltadas para o fazer pedagógico, a função do professor enquanto educador, 

cidadão e partícipe na construção da sociedade. 

A “educação como prática de liberdade”79, no dizer de Paulo Freire, influenciou 

não apenas a educação, mas também ao movimento da Nova Museologia80 “como prática 

de liberdade e de conscientização, que se consubstanciou na visão de que o museu pode 

ser também uma ferramenta de construção de identidade e de cidadania” (IBRAM, 

2018:17). 

O movimento pela Nova Museologia é resultado de uma reflexão do 

fazer e pensar tradicionalista dos museus. Através de novas 

experiências e considerando o que era anteriormente excluído, este 

movimento criou uma Museologia da libertação, que abre espaço para 

a criação, a consciência crítica, e a participação ativa da comunidade.  

(SOTO, 2010:35) 

 

 Assim, com o movimento da Nova Museologia ocorre o questionamento quanto 

às práticas das instituições culturais frente às necessidades sociais e políticas da 

sociedade, preocupadas com a construção da identidade e da cidadania. Desta maneira, 

contribuiu para a construção de novos paradigmas na constituição da instituição, na 

responsabilidade do museu junto à população, e na contribuição da democratização do 

acesso aos museus brasileiros, fato que na visão de Mario Chagas81 demonstra uma 

“museologia com a sociedade, plena de vida, de afetos a união de mente e coração...” tal 

perspectiva é corroborada por Martins, que defende  

“A partir da Nova Museologia o papel do educador e da função 

educativa nos museus se ampliou e ganhou status frente as demais 

atividades exercidas pela instituição, isso porque o público e as suas 

necessidades passaram a ser o foco” (MARTINS,2011:66).  

                                                           
78 Paulo Freire - Paulo Reglus Neves Freire (Recife, 19 de setembro de 1921 — São Paulo, 2 de maio de 

1997) foi um educador, pedagogo e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis 

na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica. É também 

o Patrono da Educação Brasileira. 
79 FREIRE, Paulo. Educação como Prática da Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967. 

80O Movimento da Nova Museologia se estabelece internacionalmente a partir da “Mesa- Redonda de 

Santiago do Chile” organizada pelo ICOM, em 1972. Este movimento pretende afirmar a função social dos 

museus e amplia o potencial da museologia ao concentrar esforços no caráter participativo e comunitário 

de suas intervenções. 
81 Mário de Souza Chagas- Poeta. Museólogo (UNIRIO). Mestre em Memória Social (UNIRIO ).  Doutor em Ciências 

Sociais (UERJ). Um dos responsáveis pela Política Nacional de Museus (lançada em 2003) e um dos criadores do Sistema 

Brasileiro de Museus (SBM), do Cadastro Nacional de Museus (CNM), do Programa Pontos de Memória, do Programa 

Nacional de Educação Museal (PNEM) e do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). Fundador da Revista Brasileira de 

Museus e Museologia - MUSAS e criador do Programa Editorial do IBRAM 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1921
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1997
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogia_cr%C3%ADtica
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          No momento em que o público,  suas necessidades e, a sua forma de pensar e sentir 

tornaram-se preocupações tão importantes quanto a própria coleção, as práticas 

educacionais ampliaram-se e a visão do museu no que tange a sua missão e compromisso 

foi dilatada - já que o comprometimento passa a ser com o ser humano, ampliando a ideia 

de justiça social e de melhoria com a qualidade de vida. Há, portanto, o desejo do museu 

passar a ser espaço de convivência, espaço de relação e elemento de conexões. 

Dessa forma, as instituições começaram a se preocupar com ações que iam além 

das visitas escolares, abrindo novos olhares para a forma por meio da qual o público se 

apropria das exposições, para a formação de professores, para a ações comunitárias. Tal 

postura foi referendada pela Carta de Petrópolis (2010), produzida no Primeiro Encontro 

dos Educadores de Museus do Ibram, representou o grande avanço e incentivo na política 

de educação museal por trazer no seu corpo a seguinte mensagem: 

“Art. 2. São princípios fundamentais dos museus:   

I – a valorização da dignidade humana;   

II – a promoção da cidadania;   

III – o cumprimento da função social;   

... 

V – a universalidade do acesso, o respeito e a valorização à diversidade 

cultural;” 

“Art. 28. O estudo e a pesquisa fundamentam as ações desenvolvidas 

em todas as áreas dos museus, no cumprimento das suas múltiplas 

competências.   

§ 1º  O estudo e a pesquisa nortearão a política de aquisições e descartes, 

a identificação e caracterização dos bens culturais incorporados ou 

incorporáveis e as atividades com fins de documentação, de 

conservação, de interpretação e exposição e de educação.    

§ 2o  Os museus deverão promover estudos de público, diagnóstico de 

participação e avaliações periódicas objetivando a progressiva melhoria 

da qualidade de seu funcionamento e o atendimento às necessidades dos 

visitantes.  
 

 Vale pontuar que a elaboração da Carta de Petrópolis/RJ realizada a partir das 

reflexões realizadas no primeiro Encontro de Educadores de Museus do Ibram, aliada a 

outros documentos como Plano Nacional de Cultura (PNC), à Política Nacional de 

Museus(PNM), ao Estatuto de Museus, ao Plano Nacional Setorial, tornaram-se subsídios 

para a elaboração da Política Nacional de Educação Museal – PNEM, cujos princípios 

foram estabelecidos na Carta de Belém/PA, em 2014, durante o 6º Fórum Nacional de 

Museus. 

PRINCÍPIO 1: Estabelecer a educação museal como função dos museus 

reconhecida nas leis e explicitada nos documentos norteadores, 

juntamente com a preservação, conservação, comunicação e pesquisa.   
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PRINCÍPIO 2: A educação museal compreende um processo de 

múltiplas dimensões de ordem teórica, prática e de planejamento, em 

permanente diálogo com o museu e a sociedade.  

PRINCÍPIO 3: Garantir que cada instituição possua setor de educação 

museal, composto por uma equipe qualificada e multidisciplinar, com a 

mesma equivalência apontada no organograma para os demais setores 

técnicos do museu, prevendo dotação orçamentária e participação nas 

esferas decisórias do museu.  

PRINCÍPIO 4: Cada museu deverá construir e atualizar 

sistematicamente a sua Política Educacional, em consonância ao Plano 

Museológico, levando em consideração as características institucionais 

e dos seus diferentes públicos, explicitando os conceitos e referenciais 

teóricos e metodológicos que embasam o desenvolvimento das ações 

educativas.  

PRINCÍPIO 5: Assegurar, a partir do conceito de Patrimônio Integral, 

que os museus sejam espaços de educação, de promoção da cidadania e 

colaborem para o desenvolvimento regional e local, de forma integrada 

com os diversos setores dos museus.  

  A função educativa do museu, a garantia para um setor de educação dentro de 

cada museu, fortalece o museu enquanto espaço de pesquisa e cidadania. A elaboração de 

um espaço educativo e cultural, envolvem questões até então voltadas apenas para a 

educação, mas que também estarão permeando os espaços museais e culturais, como a 

aprendizagem. 

A função educativa do museu, envolta na pedagogia de Paulo Freire, onde a 

aprendizagem é vista como a 

“consequência de uma reflexão que o homem começa a fazer sobre a 

sua própria capacidade de refletir. Sobre sua posição no mundo. Sobre 

seu trabalho. Sobre o seu poder de transformar o mundo. Sobre o 

encontro das consciências. Reflexão sobre a própria alfabetização, que 

deixa de ser algo externo ao homem, para ser dele mesmo. Para sair de 

dentro de si, em relação com o mundo.” (FREIRE, 1967:142) 

 

 Mas o que é aprendizagem? O que significa aprender? 

Vários teóricos debruçam-se no tema aprendizagem. Relvas, por exemplo, afirma 

que é a aquisição de novos conhecimentos (RELVAS,2009:60). Para Silva, pode-se 

refletir a aprendizagem como uma gama de conhecimentos e/ou experiências adquiridas 

pelo aprendente, e que podem ou não ser comportamentalizadas pelo mesmo 

(SILVA,1997: 37). Entretanto, grande parte do comportamento humano ocorre em função 

da aprendizagem embora o indivíduo não necessariamente comportamentalize o conteúdo 

aprendido. Tal afirmação gera discussão já que para alguns estudiosos a aprendizagem é 

o modo como o indivíduo adquire novos conhecimentos, desenvolve habilidades e muda 
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o comportamento, ou seja, uma das funções da aprendizagem é a mudança do 

comportamento humano.  

             Contudo, ao refletir sobre o desenvolvimento do processo de aprendizagem é 

necessário sublinhar a importante contribuição de Lev Semvonovich Vygotsky82 ao 

considerar que o “pensamento verbal não é apenas uma forma de comportamento natural 

e inato, mas determinado por um processo histórico-cultural e tem propriedades e leis 

específicas que não podem ser encontradas nas formas naturais de pensamento e 

fala”(VYGOTSKY 2008:63). Vygotsky esclarece que, uma vez admitido o caráter 

histórico do pensamento verbal, deve-se considerá-lo sujeito de todas as premissas do 

materialismo histórico que são válidas para qualquer fenômeno histórico na sociedade 

humana(VYGOTSKY,2008:128). Para o pensador “o ser humano constitui-se enquanto 

tal na sua relação com o outro social” (La Taille, 2016:24). Assim, através da interação 

com o outro o ser humano pode-se afirmar que as funções psicológicas básicas se 

modificam para funções superiores socioculturais (VIGOTSKY, 2007:58). Vygotsky 

(2007) observa ainda que o ser humano como ser social, organismo consciente, necessita 

da interação com “o outro” para o amadurecimento do seu desenvolvimento e em 

consequência o aprendizado ocorra. Paulo Freire, envolto nessas prerrogativas afirmou 

“ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987: 68). 

Acrescentando a teoria de Vygotsky, João Beauclair(2008) ressaltou que as 

aprendizagens significativas só ocorrem quando a integração de novos conhecimentos se 

dá no contexto real do aprendente, proporcionando vínculos afetivos e efetivos, 

possibilitadores de ampliação de referências e de novas visões de mundo. 

De acordo com o IBRAM(2018:73) a educação museal envolve uma série de 

aspectos onde  

“a aprendizagem; a experimentação; a promoção de estímulos e da 

motivação intrínseca a partir do contato direto com o patrimônio 

musealizado, o reconhecimento e o acolhimento dos diferentes sentidos 

produzidos pelos variados públicos visitantes e das maneiras de ser e 

estar no museu; a produção, a difusão e o compartilhamento de 

conhecimentos específicos relacionados aos diferentes acervos e 

processos museais; a educação pelos objetos musealizados; o estímulo 

a apropriação da cultura produzida historicamente, ao sentimento de 

                                                           
82 Lev S. Vygotsky (1896-1934) Psicólogo russo que realizou diversas pesquisas na área do 

desenvolvimento da aprendizagem e do papel preponderante das relações sociais nesse processo, o que 

originou uma corrente de pensamento denominada Sócio Construtivismo. 
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pertencimento e ao senso de preservação e criação da memória 

individual e coletiva. É, portanto, uma ação consciente dos educadores, 

voltada para diferentes públicos.” 

A aprendizagem é atualmente um dos focos da educação museal, devido ao fato 

de que os objetos e o acervo não são considerados o fator principal das exposições, o que 

realmente importa é a interação do sujeito com o acervo. Para tanto, na visão de Vygotsky 

a figura do educador é fator primordial como mediador nesse processo. Contudo, é 

necessário que o mediador esteja imbuído do desejo de fomentar o conhecimento e 

despertar o interesse e desejo.  

Ainda recorrendo a Paulo Freire “nas condições de verdadeira aprendizagem os 

educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do 

saber ensinado ao lado do educador, igualmente sujeito no processo”(FREIRE, 2003:26) 

quando a instituição está imbuída do desejo de proporcionar ao visitante oportunidades 

de aprendizagem é necessário que a ele seja também oferecido condições de uso e 

apropriação daquele saber e o educador como mediador também é sujeito e parte nesse 

processo fomentando e criando possibilidades de construção e transformação no sujeito. 

 Desta forma, Ramos relata como as atividades do Museu do Ceará estabelecem 

diversas reflexões no que tange a educação museal, a capacidade de instrumentalizar o 

público para a decifração dos códigos propostos e a presença do monitor como mediador. 

Baseado na “pedagogia da pergunta” de Paulo Freire, o Museu oferece atividades nas 

quais o questionamento, o exercício da reflexão e da percepção sejam elementos de 

aprendizado. Pois, considerando que a toda pergunta existe uma resposta, que toda 

resposta deve ser ouvida, refletida, na qual desperta “a intensão da democratização do 

falar com...”( FREIRE, 2003:116), assim o museu se abre ao ato da escuta, a escuta que 

é democrática e elemento de construção de real aprendizagem. Assim, o educador no 

museu, deixa de ter a função de mero expositor para abraçar a função de mediador, de 

educador na visão de Vygotsky e Paulo Freire. 

Neste sentido também Ulpiano Meneses, ressalta que “é no questionamento 

poético que o museu teria uma de suas principais plataformas de conhecimento” 

(MENESES,2010:33). O ato de questionar, despertar o desejo, conduz ao conhecimento 

e não apenas aproxima o público do museu, mas o torna um sujeito crítico e reflexivo. 

A preocupação com a educação, de forma geral, realizada pelos museus assim 

como a desconstrução de uma prática educativa bancária, no olhar de Paulo Freire, onde 
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o conhecimento é depositado no sujeito sem a participação do mesmo, tem sido constante 

no meio acadêmico: 

Pensar a educação em museus envolve, assim, uma ampliação do 

sentido do processo educativo, que remete não somente às atividades 

vislumbradas em um primeiro momento, como visitas guiadas, 

palestras e conferências. A palavra, escrita ou oral, é apenas um dos 

meios/suportes de se “dizer” algo sobre o passado e, talvez, um dos 

menos impactantes em relação à aprendizagem nos museus. Mais do 

que isso, educar em museus e, no caso, em museus históricos, envolve 

atribuir e ressignificar sentidos ao passado, elaborando narrativas 

históricas por meio de diversos suportes e linguagens.  (COSTA, 2011 

:95) 

 Atenta-se, desta forma, para um olhar cuidadoso e de preocupação para com os 

discursos instituídos dentro dos museus assim como o uso da memória pelas instituições. 

Por isso a prática educativa no museu deve pautar-se em princípios libertadores e éticos. 

Toda prática educativa requer intenção, reflexão, atenção e preocupação. A prática 

educativa no museu exige da equipe educativa um cuidado muito especial para com 

aquele que vem ao museu, com o seu público e para com as estratégias e suportes a serem 

utilizadas. Assim, Mário Chagas afirma que “a ´linguagem museal´ (…) não está restrita 

às coisas, mas antes lança mão das coisas e de outras tantas linguagens e de outros tantos 

recursos: táteis, visuais, olfativos, gustativos, auditivos, afetivos, cognitivos e intuitivos” 

(CHAGAS, 2011: 94). São inúmeras as possibilidades de linguagem museal abrindo 

assim tantas outras possibilidades de aprender, de sonhar, de sentir e de ser... O museu 

possui essa magia. 

O Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea – MBRAC, como já foi 

informado nos capítulos anteriores, possui uma história “sui generis”, devido ao fato de 

ser parte do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira, precisamente na 

Colônia Juliano Moreira. Desta forma, o museu tangencia duas áreas: Arte e 

Saúde/Cuidar. Justamente por isso, o Museu tem a peculiaridade de estar vinculado ao 

Ministério da Saúde por meio do Instituto de Saúde supracitado ao mesmo tempo em que 

desempenha o papel de equipamento de Arte Contemporânea. 

 Assim, o MBRAC na sua estrutura possui três eixos: o acervo do Bispo e de outros 

artistas; as exposições (sempre temporárias onde o acervo do Bispo dialoga com outros 

artistas); a Escola Livre de Arte (E.L.A.).  

 O acervo da instituição representa o grande motivador e gerador das demais 

frentes possibilitando ações inclusivas em seu âmbito, além disso, a Escola Livre de Arte 

(E.L.A.) merece destaque por ser um programa transdisciplinar que integra Arte, 
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Educação e Saúde em todas as ações que são desenvolvidas como programas públicos. 

Dentre as principais iniciativas estão: formação de mediadores, formação de professores, 

formação de profissionais da área da Saúde, visitas técnicas (utilizadas pelas 

universidades na formação em saúde ou museologia), visitas mediadas às exposições, 

circuito cultural histórico à Colônia, o Casa B ( programa de residência para artistas, 

curadores, pesquisadores e educadores), o Atelier Gaia, cursos livres (mosaico, dança, 

artesanato), o Museu da Vizinhança, programas culturais como o Rádio e Banda 762, 

entre outros. 

 Desta forma, observando as diversas frentes desenvolvidas pela Escola livre de 

Arte e o reduzido número de profissionais do museu é importante também considerar que 

essas frentes trabalham e comunicam-se de forma interdisciplinar em todos projetos. Fato 

que amplia os horizontes a todo momento e que possibilita novas abordagens. Como 

pontua, Ricardo Resende  

“a ação educativa do MBRAC tem como um dos seus objetivos 

levar o público infantil e adulto, a conhecer a obra de Bispo do 

Rosário. Oferecendo as “ferramentas” ou “chaves” da obra para 

que possam, por conta própria, apreender e aprender no museu, 

mediados pela obra do artista, sua própria maneira de organizar 

o mundo” (MBRAC, 2016: 14)    

 

 Assim, os programas desenvolvidos pela Escola Livre de Arte no MBRAC estão 

organizados da seguinte forma: 

 

A) Mediações e Programas Públicos: 

 

Levar a criança a aprender a observar os objetos que pertencem a 

instituições museológicas propicia, desse modo, a desnaturalização do 

olhar sobre os mesmos. Assim, tanto o objeto museológico quanto os 

objetos do cotidiano da criança podem ser ressignificados, o que é 

extremamente relevante em uma sociedade do consumo. A comparação 

entre objetos do presente e do passado é um caminho para trabalhar a 

noção de historicidade e compreender diferentes relações entre objeto-

sociedade. (COSTA, 2009:70) 

 

          A organização das visitas mediadas nas exposições, determina que sejam realizadas 

com agendamento prévio, em horários preestabelecidos; são recebidos, grupos escolares 

e não-escolares, interessados na experiência com a arte, por meio das exposições 

desenvolvidas pelo Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea e ao Circuito Cultural 

Colônia, o qual corresponde a uma expedição aos arredores do Museu e da Colônia. Esse 
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percurso proporciona o conhecimento de um território que guarda séculos de histórias 

registradas em livros e nomes de vias e também do registro oral de seus moradores. 

Compreende uma extensa área verde, mata atlântica preservada no Parque Estadual da 

Pedra Branca, onde ainda existem edificações que guardam a história de engenhos e da 

cidade manicomial. 

          As visitas mediadas são participativas, buscam acolher as particularidades dos 

visitantes em suas pluralidades, além de oferecer um espaço de convívio, afeto, criação e 

pensamento. 

 

                    Figura 37: Exposição Almofadinhas | Experiência B. Mediação de Diana Kolker. Disponivel : 

https://www.pictame.com/place/museu-bispo-do-rosario-arte-contemporanea/234636777. Acesso em: 

21/0202019. 

 A cada exposição, a equipe que compõe o museu busca parcerias e patrocínios 

como forma de ser possível a contratação de educadores naquele período. O MBRAC, 

por ser um museu vivo sempre procura realizar “encontros lúdicos onde pontes possam 

estabelecer conexões entre o Museu e seus mundos, num ambiente provocativo de desejos 

e aspirações” (FERNANDES IN MBRAC, 2016: 11). 

 O fato de o MBRAC estar localizado dentro da Colônia Juliano Moreira estreita 

laços e beneficia a realização de projetos entre o museu e as escolas da área. Inúmeras 

ações são realizadas como as mesmas serão relatadas nos itens abaixo, contudo no tange 

as visitas é interessante observar que nestes momentos é possível verificar o quanto os 

estudantes são estimulados a refletir e sentir a exposição.  

https://www.pictame.com/place/museu-bispo-do-rosario-arte-contemporanea/234636777
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 O ato de expor como “um exercício poético a partir dos objetos e com os objetos”83 

em concordância com a “pedagogia da pergunta”84 aliado ao verbo “Bispar”85 resultam 

na grande descoberta que é realizada a cada proposta que envolve o MBRAC.  

 O Projeto “O Museu que Nós Queremos” realizado no ano de 2016, em parceria 

com as Escolas Municipais da região partiu de visitas a diferentes museus e ao MBRAC 

como forma de desmistificar a ato de ir ao museu, de gerar material para responder a 

grande pergunta “O museu que nós queremos?” e primordialmente com o objetivo de 

tornar este um momento transformador na vida de cada criança, mas também de 

aprendizado e construção. 

 Participaram deste Projeto as escolas: E.M. Juliano Moreira, Espaço de 

Desenvolvimento Infantil Arthur Bispo do Rosário, E.M. Eunice Weaver e Escola 

Municipal José Clemente Pereira.  

 As visitas realizadas por estas unidades escolares foram organizadas na intenção 

de proporcionar a cada criança ferramentas para a solução da principal questão do projeto 

para isso foi necessário levar as crianças a outros museus, com o intuito de contribuir para 

uma experiência que ampliasse o repertório estético dos alunos. Assim foram elaboradas 

visitas aos seguintes espaços: Museu Casa do Pontal, o Sítio Roberto Burle Max, o Museu 

Chácara do Céu, o Museu Internacional de Arte Naif e o Museu de Arte do Rio. Desta 

forma foi possível construir um repertório e também sensibilizar o olhar e interlocução 

entre as diferentes concepções de museu, de cidade, de arquitetura, como forma de 

armazenar subsídios para os futuros museus imaginários na questão principal do projeto. 

O término do projeto ocorreu na última visita no MBRAC, ocasião na qual os grupos 

conseguiram apresentar o “Museu que nós queremos” de diferentes formas. Desde 

maquetes representando as questões físicas e estruturais, como letras de músicas, novas 

peças para o museu com a desconstrução dos uniformes escolares, enfim cada grupo 

apropriou-se da ideia de museu e a reproduziu em diversas formas.  

 O essencial quando se pensa em visita, principalmente no que tange a visita 

mediada é possibilitar um novo olhar, é contribuir para novas crenças e conceitos, é 

despertar desejos. Uma visita sem mediação pode se tornar um simples andar pelo espaço 

e o objetivo das instituições de cultura de forma alguma será esse.  

                                                           
83 Termo utilizado por Francisco Régis Lopes Ramos em relação ao museu histórico. (RAMOS, 2008:29)  
84 Termo utilizado por Paulo Freire em suas obras. 
85 Termo cunhado por Ricardo Resende, onde propõe aos visitantes o sentir e ser parte da exposição o que 

denota “uma nova dimensão política de exposição” (RESENDE IN LABRA, 2017:26-27). 
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 Outro projeto também muito interessante que ocorreu no MBRAC a partir da 

exposição “Das virgens em Cardumes e da Cor das Auras”, em 2016, com foco na 

educação cultural e cidadania, voltado para crianças de 5 anos a 12 anos de idade, alunos 

da rede pública municipal de ensino do bairro de Jacarepaguá/ Rio de Janeiro, intitulado 

Merendeira Cor-de-Rosa: Rumo à Exposição, nome de um dos trabalhos de Bispo do 

Rosário. O projeto envolveu cerca de oitocentas crianças que participaram de expedições 

no Circuito Cultural da Colônia. O nome do projeto foi escolhido com o objetivo de 

refletir sobre a identidade cultural do carioca que não mora na zona sul da cidade. 

Questões com foco na constituição da identidade cultural da zona oeste foram tema de 

reflexão, assim como aguçar o olhar para possibilidades de reconhecer percursos, a 

história local, apropriação do território, as riquezas do local, além de discutir também a 

obra de Bispo e trabalhar a questão de gênero. 

 Cada exposição gera projetos, programas e ações que envolvem, promovem 

questionamentos de mão dupla tanto no sentido da arte, da educação quanto práticas do 

cuidar e da saúde mental, mas afinal qual o limite de uma outra linha. Esses são alguns 

dos questionamentos do MBRAC. 

 A equipe do educativo do museu, por meio da exposição Quilombo do Rosário, 

em 2018, desenvolveu um projeto de visita das escolas municipais, onde foi ofertado dez 

ônibus para o transporte das crianças da escola ao MBRAC. Na visita, em destaque a obra 

“África de Bispo”  que foi restaurada pelo Museu Nacional de Belas Artes, conduz o 

visitante a refletir sobre a história do local, as construções e ruínas ainda existentes na 

Colônia resquícios do passado  trançando um paralelo entre os negros escravizados que 

criaram os quilombo e o grande contingente de pessoas que eram internadas no 

manicômio, em sua maioria, negros. Referenda assim, a arte do Bispo do Rosário como 

um ato de resistência ao sistema. A visita, elaborada e organizada ao som de um grande 

tambor, que fazia vibrar as entranhas dos antepassados negros dos visitantes, como um 

reconhecimento das suas origens e um grande encontro com o EU mais profundo, o “self” 

de cada visitante. 

 A cada exposição a elaboração das visitas são cuidadosamente estudadas pelo 

educativo do MBRAC, com o objetivo de proporcionar ao visitante uma grande 

oportunidade de reflexão e exercício de cidadania. 
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Figura 38 e 39:  Exposição: Quilombo do Rosário.         Figura 40: Exposição: Eu vim me apresentar.   

Fonte: Arquivo Pessoal                                                   

  

Vale pontuar que para além das visitas com mediação, o MBRAC ainda oferece 

as visitas técnicas, a formação de mediadores, o Encontro de Educadores e o projeto 

Museu da Vizinhança. 

As visitas técnicas, assim como as visitas mediadas são realizadas com 

agendamento prévio, direcionada a acadêmicos e profissionais de saúde, interessados em 

conhecer a experiência do Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea – MBRAC- 

como ferramenta de inserção, prática de cuidado e promoção da convivência. 

Corroborando com o pensamento de Walter Benjamin, quando afirma: “quem se recolhe 

diante de uma obra de arte mergulha dentro dela e nela se dissolve” (BENJAMIN, 

1984:193). 
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Figura 41: Exposição Almofadinhas. Grupo de alunos do Instituto de Artes da UERJ                                                       

Fonte: https://www.pictame.com/place/museu-bispo-do-rosario-arte-contemporanea/234636777 

 

No que tange à formação de mediadores, é importante frisar que o MBRAC não 

possui uma equipe permanente de mediadores; por isso sempre que é elaborada uma 

exposição, aberta licitação com a oportunidade de novos investimentos é possível a 

contratação de mediadores/ educadores e para tanto é realizado a formação da equipe 

levando em consideração a diversidade de público que o museu consegue atingir. Assim, 

o programa tem como objetivo proporcionar a formação de mediadores culturais que 

estejam engajados nas reflexões sobre as relações entre artes, educação e práticas de 

cuidado. 

O fato de ser um museu dentro de um complexo voltado para a saúde mental, 

torna-se um diferencial e oportuniza ações que promovam a inclusão social e o direito de 

cidadania. 

Desta forma o MBRAC procura oferecer uma possibilidade de formação e atuação 

profissional a usuários do sistema de saúde mental, vinculando-se aos objetivos de 

inclusão social pelo trabalho. 

Ao público que frequenta as exposições com regularidade é possível conhecer 

alguns mediadores que com muita competência e excelência ali estão a muitos anos e não 

apenas isto, mas também é possível observar o progresso e desenvoltura dos mesmos. Já 

que aquele espaço é parte da vida deles e naquele local são respeitados e valorizados. 

O filósofo Edgar Morin, afirma que “a educação do futuro deverá ter o ensino 

primeiro e universal centrado na condição humana e essa é uma das contribuições da arte 

para a educação” (MORIN,2007: 47). Apoiado no pensamento de Morin é que a equipe 

https://www.pictame.com/place/museu-bispo-do-rosario-arte-contemporanea/234636777
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do educativo do MBRAC, organiza o Projeto Encontro com Educadores, a cada 

exposição, onde o objetivo é promover o encontro com os temas ativados pelas 

exposições realizadas no Museu Bispo do Rosário – MBRAC - e o contexto escolar.  

Os projetos, acima descritos, como “O Museu que Nós Queremos”, “Merendeira 

Cor de Rosa”, “Quilombo do Rosário” e outros são desenvolvidos com os educadores das 

escolas que pretendem realizar a visitação no intuito de envolver e permitir o sentir do 

projeto em exposição. 

 

Figura 42: Dinâmica realizada com educadores no 

Encontro para Educadores durante a exposição: Quilombo 

do Rosário. Fonte: arquivo pessoal. 

Figura 43:Roda de Conversa “Estados Quilombistas da 

Arte”. Foto de Pedro Vidal. Disponível em: 

https://www.pictame.com/place/museu-bispo-do-rosario-

arte-contemporanea/234636777. 

 

O projeto Museu da Vizinhança é um programa desenvolvido pelo MBRAC, onde 

as oficinas realizadas pela ELA (Escola Livre de Artes) se deslocam do espaço do Museu 

para serem realizadas no espaço de convivência do Condomínio Minha Casa Minha Vida 

vizinho ao Museu. O evento conta com Oficinas B de Bordado e Costura, Oficina de 

Mosaico e Oficina de Musicalização, além da apresentação do Bloco Império Colonial, 

Contação de história sobre Arthur Bispo do Rosário.  

O programa busca estabelecer parcerias com a comunidade, que representa 

atualmente uma novidade na área, observa-se o grande desenvolvimento imobiliário na 

região. Fato que transforma o bairro, a vida e as relações na Colônia Juliano Moreira.  

https://www.pictame.com/place/museu-bispo-do-rosario-arte-contemporanea/234636777
https://www.pictame.com/place/museu-bispo-do-rosario-arte-contemporanea/234636777
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Agenda de programação cultural de cunho inclusivo, Mostra +, tem como objetivo 

ativar as exposições e fomentar o envolvimento e a participação da comunidade nas ações 

desenvolvidas pelo Museu. Acontece mensalmente, através de diferentes temáticas como: 

dança, teatro, música que se entrelaçam com a mostras. 

 

Figura 44: Festival: Ilumina Zona Oeste. Fonte: https://www.pictame.com/place/museu-bispo-do-rosario-

arte-contemporanea/234636777. Acesso 20/02/2019. 

B) Processos Artísticos: 

A Casa B – é um programa de residência que recebe artistas, educadores e curadores 

para o desenvolvimento de pesquisas através do diálogo com a comunidade, com outros 

programas desenvolvidos pelo MBRAC, o contato com o acervo de Arthur Bispo do 

Rosário e a experiência imersiva no território. Nesse sentido, destaca-se o papel da 

residência artística como uma plataforma de formação artística, para além dos espaços 

acadêmicos e tradicionais.  

 

 

https://www.pictame.com/place/museu-bispo-do-rosario-arte-contemporanea/234636777
https://www.pictame.com/place/museu-bispo-do-rosario-arte-contemporanea/234636777
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Figura 45: Espaço Polo Experimental – Frente. 

Disponivel:https://coletivobispo.files.wordpress.com/2017/05/selecaorenato-mangolin-001.jpg 

 

O Atelier Gaia é um espaço de arte, criação e saúde, integrado por artistas usuários 

da rede de saúde mental, criado em 1992 e incorporado ao Museu Bispo do Rosário Arte 

Contemporânea em 2013. Através do programa desenvolvido pelo Museu para o Atelier 

Gaia, busca-se proporcionar um ambiente favorável à criação e à prática artística de seus 

participantes e impulsionar seu ingresso no circuito das artes, além de ampliar o diálogo, 

o convívio e a participação nas ações desenvolvidas pela instituição. De um modo crítico 

e singular, do corpo ao território, dos fluxos às redes, as relações estabelecidas 

continuamente com e entre os artistas do Atelier despertam uma investigação de caminhos 

possíveis para ir além, considerando complexidades e subjetividades e rompendo com 

uma série de estigmas atribuídos aos usuários da rede de saúde mental. É composto 

atualmente de artistas residentes da Colônia que, em outrora, foram internos do antigo 

sistema manicomial e hoje possuem sua autonomia garantida com o advento da reforma 

psiquiátrica. É um importante programa para diálogo e produção artística e busca 

desenvolver uma lógica de funcionamento através da capacitação do fazer artístico 

visando impulsionar o ingresso de seus artistas no mercado da arte. 

Frequentam atualmente os artistas: André Bastos, Arlindo Oliveira, Clóvis dos 

Santos, Patricia Ruth, Pedro Mota, Leonardo Lobão, Luís Carlos Marques, Victor 

Alexandre Rodrigues e Sebastião Swayzzer e Jane Almendra.  

 

https://coletivobispo.files.wordpress.com/2017/05/selecaorenato-mangolin-001.jpg
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Figura 46: Atividade desenvolvida no Atelier Gaia . Artes Plásticas. Artista: Arlindo  

Figura 47: Atividade de pintura desenvolvida no Atelier Gaia. 

Disponível em: http://museubispodorosario.com/polo-exp/o-polo-experimental/ 

 

C) Programa de Geração de Renda e Integração Social: 

O Programa de Geração de Trabalho e Renda integra as atividades realizadas pela 

Escola Livre de Artes do Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea. Direcionado aos 

usuários da rede de saúde mental, seus familiares e a comunidade em geral, visa 

desenvolver ações que estimulem o aprendizado de um ofício, abrindo caminhos para 

inserção social através do trabalho. Desenvolve possibilidades de criação e produção de 

um cotidiano mais digno, empoderando os sujeitos, trabalhando suas singularidades e 

ampliando a autonomia, num espaço de aprendizagem, trocas, convivência. O programa 

de geração de trabalho e renda baseia-se em noções do cooperativismo e a lógica da 

economia solidária estabelecendo assim uma rede de sustentabilidade. Comporta a 

elaboração de produtos, a venda e a prestação de serviços, a partir das oficinas de 

mosaico, culinária, costura e bordado e dos espaços Bistrô do Bispo, cantinas e Loja B. 

As oficinas funcionam de maneira articulada e em diálogo com o programa de exposições, 

dando suporte aos eventos e criando produtos. 

 

 

 

Figura 48 e 49: Loja Bistrô do Bispo - MBRAC. Disponível em: http://museubispodorosario.com/polo-

exp/o-polo-experimental/ Acesso em : 25/04/2019. 

http://museubispodorosario.com/polo-exp/o-polo-experimental/
http://museubispodorosario.com/polo-exp/o-polo-experimental/
http://museubispodorosario.com/polo-exp/o-polo-experimental/
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D) Programação Cultural e Lazer: 

    O projeto de Programação Cultural e lazer envolve atividades socioculturais que 

visam integração da comunidade e o Museu, usuários da rede de saúde mental, familiares 

e demais instituições presentes na área. A proposta reforça a ideia do direito ao lazer e ao 

pertencimento, buscando estimular a vivência crítica, cidadã e criativa, para a 

transformação social. Com este objetivo, organiza passeios, festas e viagens, com o 

objetivo de incentivar a apropriação dos espaços urbanos que favoreçam a construção 

identitária da comunidade na qual o Museu está inserido. 

Ainda dentro deste projeto existe três programas que fortalecem a identidade, 

desenvolve a autoestima e a cidadania que são: Rádio Delírio Cultural, uma rádio web, 

sediada no Pólo Experimental de Educação Convivência e Cultura; A Banda 762 - grupo 

musical formado pelos frequentadores da oficina de música e percussão e o  Bloco de 

Carnaval Império Colonial, bloco que reúne os diversos serviços de saúde mental da 

colônia e a comunidade vizinha ao Museu. A realização desse projeto procura incentivar 

a integração entre os serviços de saúde mental, Museu e comunidade moradora do bairro 

Colônia, através da música. Assim, também a construção do diálogo como base das 

influências Africanas da estética da composição e das matrizes da MPB Contemporânea. 

Onde a abordagem é realizada dentro das matrizes de samba, jongo e maculelê para 

construção de composições de rap, hip hop, funk e samba enredo. A cada exposição, esses 

projetos participam da abertura e em alguns momentos também das visitas mediadas.  

Como forma de consolidar um espaço de reflexão sobre as ações desenvolvidas 

pelo MBRAC, no início de 2019 foi criado o grupo de estudos internos que conta com a 

participação de toda a equipe do museu. A partir de textos relacionados à práticas do 

MBRAC, o objetivo inicial do grupo de estudos é o de fomentar questões que possam 

fortalecer as ações desenvolvidas pelos atores envolvidos nos diversos projetos em 

execução no museu, assim como facilitar o despertar de ideias para novos projetos que 

auxiliem no cumprimento da dupla missão, enquanto instituição de arte e saúde. 

 E) Pesquisa: 

No que tange a pesquisa, as informações fornecidas pelo educativo do MBRAC, 

indicam que através de programas de pesquisa o Museu busca instituir: 

• Fomento à pesquisa: Expandir o conhecimento sobre a vida e obra de 

Arthur Bispo do Rosário, assim como dos demais artistas da Colônia, por 



108 
 

meio de ações que aproximem pesquisadores interessados em temáticas 

que dialogam com o nosso acervo; 

• Política de memória: Propor ações que colaborem para o fortalecimento 

de políticas da memória do patrimônio material e imaterial da Colônia 

Juliano Moreira. 

• Divulgação: Aumentar a participação do MBRAC em congressos, 

seminários externos e demais canais de divulgação científica cujas 

propostas temáticas se relacionem com os eixos Arte, Saúde, Educação, 

História ou outros que possam contribuir tanto para a difusão, quanto para 

o aprimoramento dos nossos projetos. 

Para tanto, em consonância com a missão do MBRAC de pesquisar e difundir a 

obra de Arthur Bispo do Rosário e consolidar-se como centro de estudo de referência na 

interseção entre arte, educação e saúde, o museu mantém um programa de Parceria com 

universidades e Instituições afins, com o objetivo de desenvolver linhas de pesquisa e 

promover a cooperação entre os centros de graduação e pós-graduação em âmbito 

nacional e internacional, incentivando a participação de professores e estudantes 

universitários nos processos e ações institucionais. 

Assim o Programa CASA B Residência de Pesquisa, em consonância com a 

missão do MBRAC de pesquisar e difundir a obra de Arthur Bispo do Rosário e 

consolidar-se como centro de estudo de referência na interseção entre arte, educação e 

saúde, acolhe pesquisadores de diversos campos. 

Em entrevista, realizada com Diana Kolker, gerente de Educação do Museu Bispo 

do Rosário Arte Contemporânea – MBRAC- em anexo, é observado a quantidade 

limitada de profissionais no museu para que todos os projetos aconteçam. Assim, de 

forma interdisciplinar todos os projetos se comunicam e caminham juntos.  

Considerando as características da instituição, enquanto vinculada a área da saúde, 

o ato de cuidar é o grande foco. Por isso, o quantitativo de público não é a preocupação 

do MBAC, ao contrário na fala de Diana é possível observar a preocupação em “desfazer 

algumas lógicas que são dadas, que são quase que inerentes dentro de um museu dentro 

de uma perspectiva colonizadora, colonialista, de olhar por exemplo para o território e 

para o público local como uma população a ser conquistada a ser seduzida para estar no 

museu  e conquistada e aumentar a frequência e participação desse público. Não é isso 

que a gente quer” (Diana Kolker). 
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Desta forma, o museu preocupado em ser poroso, consciente do grande acervo 

que possui e também ciente da rica história da comunidade da Colônia busca estabelecer 

trocas com a comunidade através de um relacionamento mais estreito, contudo ético e 

respeitoso, para com os vizinhos e as escolas da região no objetivo de juntos discutir as 

necessidades da comunidade. Por isso afirmam que o MBRAC é “um museu público, que 

tem que ser poroso, que tem que ser aberto, que tem que ser transformado também, que 

tem que olhar para essa população, para essa comunidade como pessoas que também são 

criadoras, que também são produtoras, que também são potentes, tem suas relações, seus 

afetos, seus gostos, seus desgostos, simples e isso precisa ser respeitado porque essa ideia 

de transformação pode ser politicamente linda e importante”( Diana Kolker). 
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CONCLUSÃO 
 

“Dignidade humana, igualdade de oportunidades e inclusão 

social e educacional é o que se espera na sociedade de todos”86 

 

  

 O Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, em sua condição “sui generis” 

como um museu de arte incorporado a uma instituição psiquiátrica emprega a arte como 

possibilidade de cuidado aos que se encontram dentro das patologias psiquiátricas. Como 

museu é detentor de vasto acervo onde além das peças produzidas pelo Bispo do Rosário, 

com mais de 800 peças, também possui obras de artistas que estiveram internados na 

instituição ou frequentam as oficinas realizadas pela Escola Livre de Artes, no MBRAC. 

 O fato de enquanto instituição o MBRAC estar vinculado ao Instituto Municipal 

de Assistência à Saúde Juliano Moreira, precisamente na Colônia Juliano Moreira/RJ, 

traduz o abandono da saúde em nosso país ao observar o estado físico do prédio, sede do 

museu, do seu entorno como jardins, ruas, praças e as ruínas de prédios históricos dentro 

da Colônia Juliano Moreira. Lamentável observar o descaso das autoridades 

governamentais no que tange a saúde e a cultura do nosso país. Assim, a Colônia Juliano 

Moreira permanece na condição de local de diáspora e de exclusão social. 

 Diante da falta do apoio governamental, sobra desejo e vontade na pequena equipe 

do MBRAC. Uma equipe tão pequena que é possível contar nos dedos, como informou 

Diana Kolker, gerente de educação do MBRAC (anexo III). Se um dia Bispo, com seus 

bordados me seduziu, o trabalho realizado por esta pequena equipe me encantou. 

Participei de curso de formação de professores, visitei o museu com meus alunos, 

acompanhei as exposições e suas aberturas onde foi possível observar a consciência e 

competência do grupo voltado para a arte, para o universo da loucura e com 

comprometimento para todos e todas que buscam conhecer o MBRAC independente de 

quadro patológico ou não. 

 Ao longo desse curto período foi possível observar a proposta do museu voltada 

para a cidadania e para a inclusão. Se há uma gota de sangue em cada museu, no falar de 

                                                           
86 Texto do Parecer n. 424/03, aprovado em 27/05/2003. Propõe normas para a Educação Especial da 

Educação Básica, no Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais.  
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Mário Chagas, atualmente o sangue que corre no MBRAC é construído pela reforma 

psiquiatra e nesse sangue percorre desejos de educação, de liberdade e de resistência. 

 A obra do Bispo constitui o principal acervo do museu. A produção desse acervo 

foi realizada com tanto esmero pelo seu autor que reflete até a presente data em cada 

objeto, como se estivessem imantados pela aura do Bispo. Caminhar pelo MBRAC é ter 

a sensação que a qualquer momento irá cruzar com o Bispo vestido com seu manto, a 

ostentar a “superioridade dos eleitos de Deus”. O Museu Bispo do Rosário Arte 

Contemporânea mantém essa magia. E como toda magia, é invisível, mas perceptível nas 

ações, nos cuidados, enfim naturalmente no seu dia a dia...  

A arte produzida por Bispo do Rosário, também pode ser encarada como um ato 

de resistência ao encarceramento e ao controle manicomial. A arte atualmente produzida 

nas oficinas do museu representa ato de resistência ao abandono e descaso social, além 

de ser ferramenta de inclusão social. A arte como função social, a educação com 

compromisso social, representa o museu envolto nos paradigmas da nova museologia, 

direcionando o olhar para aquele que adentra o museu, para o público que percorre os 

seus corredores com sede de ser parte. Esse é o grande movimento de respeito e de 

inclusão. 

O trabalho realizado pelo educativo do MBRAC é de excelência dentro das 

possibilidades que lhe são oferecidas, já que as limitações e o abandono fazem parte desta 

realidade. As ações realizadas pela Escola Livre de Arte (E.L.A), em consonância com as 

outras frentes de atuação do museu. Sendo as mesmas, direcionadas para as 

potencialidades da instituição e da comunidade onde está inserida, assim, o educativo do 

MBRAC funda-se a partir do diálogo com a comunidade. O diálogo com esta comunidade 

constituída pelos usuários da instituição, artistas, ex-internos, representantes das escolas 

no entorno, moradores vizinhança, funcionários do museu, enfim o exercício do diálogo, 

com escuta, com atenção, como via de mão dupla. Esse é o norteador para todos os 

projetos fomentados pela equipe educativa do museu.   

A equipe que compõe o educativo do MBRAC é reduzida e necessita de 

investimento permanente para que o seu quantitativo possa tornar-se o ideal para o bom 

desenvolvimento de seus projetos. Os educadores/mediadores, são contratados para cada 

exposição, na medida em que a instituição consegue financiamento para fomentar o 

projeto vigente. Desta maneira, quando chegam os educadores o projeto já está pronto, 
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fato este que acarreta para o trabalho algumas perdas, já que, o ideal é que cada exposição 

venha a ser pensada, planejada com os educadores, para que os mesmos participem de 

todas as etapas de criação. A participação dos educadores como coparticipes permitirá ao 

produto final maior qualidade que será refletida no seu público, o qual é o elemento 

principal daquele trabalho, o sentimento apropriação. Mas para que isto venha acontecer 

é necessário um investimento permanente, e não por projetos, como tem ocorrido. 

 A Colônia Juliano Moreira, enquanto território histórico que traz consigo a 

história e cultura do “sertão carioca” e da reforma psiquiátrica merece cuidado e atenção 

para a sua preservação; ao contrário disto, o que se vê é o abandono por parte das políticas 

públicas. A estrutura física do museu também necessita de um olhar voltado para a 

acessibilidade. Observa-se um espaço que acolhe com eficiência os deficientes mentais, 

mas não é acessível para os deficientes físicos. 

 O Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea muito tem a contribuir enquanto 

instituição de memória e cultura na comunidade em que está inserido, para tanto é 

necessário maior investimento e atenção por parte das ações governamentais, já que o 

MBRAC é uma instituição pública.  

 Mas enquanto isso, o Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea “resiste com 

seus cavaleiros” a frente driblando a carência com a criatividade e competência. E desta 

forma Bispo do Rosário é visto, sentido, tocado e acessa em todos e a todas com a sua 

Arte. Arte de Louco. Arte de Negro. Arte de Nordestino. Enfim, Arte... Arte que incluí e 

acessa igualdade de oportunidade para todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

ANEXOS  
ANEXO I  -  LINHA DO TEMPO DE ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO 

Fonte: www.museubispodorosario.com 

1909-1901 - 

 No registro de identificação de Arthur Bispo do Rosário na Marinha de Guerra do Brasil, 

datado de 1929, consta seu nascimento no dia 14 de maio de 1909, em Minas Gerais. Os 

pais: Adriano Bispo do Rosário e Blandina Francisca de Jesus. Na ficha de empregado da 

Light, onde Bispo trabalhou, está anotada a data de 16 de março de 1911, a naturalidade 

em Sergipe e a mesma filiação. No registro na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Saúde, 

em Japaratuba, consta o batismo de uma criança de três meses, nomeada Arthur, no dia 5 

de outubro de 1909. Os pais: Claudino Bispo do Rosário e Blandina Francisca de Jesus 

 

1925 

Alista-se, na Escola de Aprendizes de Marinheiros do Sergipe, em 23 de fevereiro. 

1926 – 1932 

Alista-se como marinheiro, em 21 de janeiro, Bispo do Rosário, sendo classificado como 

grumete no Quartel Central do Corpo de Marinheiros Nacionais, no Rio de Janeiro. 

1928 – 1932 

Conjuga, durante este período, sua carreira na Marinha com a atividade de boxer. 

1933 – 1935 

É desligado da Marinha, em 8 de junho de 1933, por indisciplina e os jornais noticiam 

sua saída da Armada. Em 29 de dezembro deste mesmo ano, emprega-se como lavador 

de bondes na companhia Light. 

1936 

Sofre acidente em janeiro, durante o qual osso de seu pé é esmagado, o que produz 

sequelas que o impedem de prosseguir em sua carreira de boxer. 

1937 

É demitido da Light, em 23 de fevereiro – um ano depois do acidente – , por 

descumprimento de ordem e ameaça ao seu chefe. Bispo entra com uma ação 

indenizatória contra a empresa, sendo defendido por José Maria Leone. Vai morar na casa 

do advogado, na Rua São Clemente, 301, em Botafogo. Vivia em uma dependência no 

quintal da casa e trabalhava como empregado doméstico. Esta convivência se manteve 

entre 1937 e 1960. 
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1938 

Tem seu primeiro surto em 22 de dezembro. Nesta noite, sai da casa onde morava, em 

uma espécie de peregrinação e se apresenta na igreja da Candelária, no dia 24 de 

dezembro. É dado como louco e encaminhado ao Hospital Nacional dos Alienados, na 

Praia Vermelha. Descreve seus delírios místicos ao médico Durval Nicolaes em 26 de 

dezembro de 1938. “Contou-nos o paciente seus sonhos fantásticos. Tem feito viagens 

através dos Continentes em missão religiosa onde ele aparece como frade”. É 

diagnosticado como portador de esquizofrenia paranóide. 

1939 

É transferido, no dia 25 de janeiro, para a Colônia Juliano Moreira, cuja triagem o aloja 

em um dos seus setores – o pavilhão 10, do Núcleo Ulisses Vianna – , reservado àqueles 

pacientes mais agressivos e “agitados”. 

1944 

Dá entrada, em 23 de março de 1944, nos novos pavilhões do Centro Psiquiátrico 

Nacional, construídos para receber os internos do Hospício Nacional dos Alienados, que 

fecharia suas portas em setembro desse mesmo ano. Em 23 de agosto de 1944, Bispo do 

Rosário é transferido novamente para a Colônia Juliano Moreira e, no dia seguinte, 

retorna ao Centro Psiquiátrico Nacional. 

1947 

É organizada pelo Centro Psiquiátrico Nacional uma exposição de pintura, na Associação 

dos Artistas Brasileiros. No encerramento da exposição, Mario Pedrosa – o crítico da artes 

– pronuncia a conferência “Arte, necessidade vital”. O texto desta conferência é publicado 

no jornal Correio da Manhã. 

1948 

Apesar das passagens de Bispo do Rosário pelo Centro Psiquiátrico Nacional, entre os 

anos de 1944 e 1948, não há registros de que ele tenha frequentado a Seção de Terapêutica 

Ocupacional, criada por Nise da Silveira, em 1946. É montada no Museu de Arte de São 

Paulo a I Exposição de Arte do Hospital do Juqueri. 

1950 

É realizado o I Congresso Mundial de Psiquiatria em Paris. Obras produzidas por 

pacientes da Colônia Juliano Moreira são expostas no congresso, junto com as de outras 

instituições psiquiátricas nacionais e internacionais. Marca-se, aqui, o início das 

atividades museológicas na Colônia Juliano Moreira e a posterior fundação do Museu 

Egas Moniz. 

1954 – 1963 

Foge da Colônia Juliano Moreira, em 23 de março. Durante este período, ele exerce 

diferentes atividade profissionais. Prestou serviços para Humberto Leone em seu 
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escritório, trabalhou como segurança do Senador Gilberto Marinho e do próprio 

Humberto Leone. Foi porteiro do Hotel Suíço, na Glória. Em 1955, teria estado, por cerca 

de dois anos, em atividade mineradora na região Centro-Oeste. No início dos anos 60, 

Bispo emprega-se na clínica pediátrica AMIU, localizada na Rua Muniz Barreto, 15, em 

Botafogo. Lá, nos porões da clínica, Bispo do Rosário se dedica intensamente à produção 

de seus objetos. 

1964 

Retorna em definitivo à Colônia Juliano Moreira, em 8 de fevereiro. Leva consigo toda 

sua produção feita na clínica AMIU. 

 

 

1967 

Segundo as pesquisas realizadas pelo crítico da artes Frederico Morais, Bispo, agora na 

Colônia, inicia sua extensa produção de objetos. Ainda nesse ano, após ser preso em uma 

solitária no Núcleo Ulisses Vianna, ouve uma voz, que lhe ordena sua missão: representar 

“os materiais existentes na Terra para o uso do homem”. Com o aumento de sua produção, 

expande seu espaço para as dez solitárias do pavilhão. Mantinha com ele a chave do local 

e só permitia a entrada a aqueles que respondessem a pergunta: “qual a cor de minha 

aura?”. 

1980 

É denunciado o estado de imensa precariedade em que se encontra a assistência 

psiquiátrica no Brasil. O jornalista Samuel Wainer Filho realiza uma matéria sobre a 

Colônia Juliano Moreira para o programa Fantástico, da TV Globo, no qual Bispo do 

Rosário e seus trabalhos aparecem. 

1981 

Bispo do Rosário recebe visitas periódicas da estagiária de psicologia Rosangela Maria 

Grilo Magalhães. Borda e registra em vários de seus trabalhos o nome de Rosangela. 

O curador Walter Zanini inclui, na 16ª Bienal de São Paulo, o módulo “Arte Incomum”, 

com acervos internacionais de outsider art e artbrut, além de coleções oriundas dos 

hospitais psiquiátricos do Engenho de Dentro e do Juqueri. Bispo do Rosário não participa 

desta bienal. 

1982 

É exibido, pelo fotógrafo e psicanalista Hugo Denizart, o curta-metragem “Prisioneiro da 

Passagem”, sobre Bispo do Rosário. Os estandartes produzidos por Bispo do Rosário 

integram a mostra coletiva “À margem da vida”, no MAM do Rio, organizada por 

Frederico Morais, com a ajuda de Denizart e da artista plástica Maria Amélia Lopes 

Mattei. É a primeira vez que seus objetos são vistos fora da Colônia. Bispo do Rosário 
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decide não ir à exposição. É fundado, na Colônia, o Museu Nise da Silveira. Seu acervo 

é composto pelas obras que antes ajudaram a formar o Museu Egas Moniz. 

1985 

É publicada, pelo fotógrafo Walter Firmo e pelo jornalista José Castello, a reportagem 

“Quando explode a vida”, na revista Isto É, em 31 de julho. Fernando Gabeira realiza o 

vídeo “O Bispo” para rede de televisão Bandeirantes. 

1988 

A assistente social Conceição Robaina realiza uma entrevista com Bispo do Rosário, na 

qual ele relata detalhes de sua missão e sua vida na Colônia. 

 

1989 

Morre, em 5 de julho, na Colônia Juliano Moreira, de infarto do miocárdio, arteriosclerose 

e broncopneumonia, Arthur Bispo do Rosário. Em sua certidão de óbito, lê-se: “Deixa 

bens? Ignorado”. É montada, no Parque Lage, a primeira exposição individual de Bispo 

do Rosário, intitulada “Registros de minha passagem pela Terra”. 

1990 

É realizada a exposição “Registros de minha passagem pela Terra” no Museu de Arte 

Contemporânea da USP, em São Paulo; no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em 

Porto Alegre; no Museu de Arte de Belo Horizonte e no Centro de Criatividade de 

Curitiba. 

1991 

É realizada, em 20 de abril, com curadoria de Frederico Morais, a primeira exposição 

internacional de Bispo do Rosário, “Arthur Bispo do Rosário”, no Kulturhuset, em 

Estocolmo, no âmbito da mostra “Viva Brasil Viva”. 

1992 

É realizada a exposição coletiva “Transformando e recriando os restos: o lixo passado a 

limpo”, no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, e a exposição coletiva “Reciclo”, na Galeria 

Rodrigo Melo Franco de Andrade, da Funarte, também no Rio de Janeiro. 

1993 

É realizada a exposição “Arthur Bispo do Rosário: o inventário do universo”, com 

curadoria de Frederico Morais, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 19 

janeiro. Nise da Silveira visita a exposição que segue em itinerância para Sala Athos 

Bulcão/Teatro Nacional Claudio Santoro, em Brasília, em 27 maio. 
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É montada, ainda, a exposição “Arthur Bispo na Colônia”, também com curadoria de 

Frederico Morais, no Pavilhão Ulisses Vianna, na Colônia Juliano Moreira, em 8 junho. 

O filme longa metragem “O Bispo do Rosário”, de Miguel Przewodowski e Helena 

Martinho da Rocha, é exibido na Rede Manchete. 

1994 

É tombado definitivamente pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) o 

conjunto de obras de Arthur Bispo do Rosário. 

É realizada a exposição “Bispo do Rosário”, com a curadoria de Márcio Doctors, nas 

Galerias de Arte do Instituto Brasil-Estados Unidos, em Copacabana e Madureira, em 14 

de novembro. 

1995 

Representando o Brasil, na 46ª Bienal de Veneza, vemos Bispo do Rosário. 

1996 

É realizada a exposição coletiva “O Navegante”, com a curadoria de Armando Mattos, 

no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, em 5 de novembro. 

É realizada a exposição “Eu preciso destas palavras. Escrita”, com curadoria de Jorge 

Gomes, no Museu Nise da Silveira, na Colônia Juliano Moreira, em 13 de dezembro. 

Lançamento da biografia “Arthur Bispo do Rosário – O senhor do labirinto” de Luciana 

Hidalgo. 

1997 

É realizada a exposição coletiva “Asi esta la cosa. Instalacion e objeto en America 

Latina”, no Centro Cultural de Arte Contemporânea, na Cidade do México. 

Lançamento do livro “Arthur Bispo do Rosário – Arte e Loucura” de Jorge Anthonio 

Silva. 

A Escola de Samba Unidos do Porto desfila o enredo “No reino da folia, cada louco com 

a sua mania”. Usuários dos serviços de saúde mental do município participaram de uma 

ala coreografada no último setor do desfile, dedicado a Bispo do Rosário. A agremiação 

ganha Estandarte de Ouro de melhor enredo. 

Marcia Bozon monta a peça experimental, que une dança e teatro, sobre Bispo do Rosário 

e estabelece relações com os textos de “Galáxias”, livro de poesias de Haroldo de 

Campos. 
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1998 

É realizada a exposição “Eu preciso destas palavras. Escrita”, com curadoria de Jorge 

Gomes, no Conjunto Cultural da Caixa, em Brasília. 

É realizada a exposição coletiva “Universo fantástico”, no Museu Nacional de Belas 

Artes, no Rio de Janeiro. 

Lançamento do livro “Coisa de louco”, de Lucia Castello Branco, baseado em uma 

pesquisa sobre a obra de Bispo do Rosário. 

1999 

É realizada a exposição “Eu preciso destas palavras. Escrita”, com curadoria de Jorge 

Gomes, no Conjunto Cultural da Caixa, no Rio de Janeiro, em 24 de abril. 

É realizada a exposição “Arthur Bispo do Rosário: Eu Vim”, com curadoria de Waldir 

Barreto, na Galeria de Arte Espaço Universitário e Galeria de Arte e Pesquisa da 

Universidade Federal do Espírito do Santo, em Vitória. 

É realizada a exposição “Arthur Bispo do Rosário: Eu Vim”, com curadoria de Waldir 

Barreto, no Museu de Arte Contemporânea de Goiânia. 

É realizada a exposição coletiva “Transcendência: caixas do ser”, na Galeria Virtual, Casa 

das Rosas, em São Paulo, em 31 de agosto. 

É realizada a exposição coletiva “Por que Duchamp?”, com curadoria de Lisette Lagnado, 

no Paço das Artes, em São Paulo, em 7 de abril. 

É realizada a exposição coletiva “Cotidiano/Arte. O Objeto – Anos 90”, no Itaú Cultural, 

em São Paulo. 

Lançamento do livro “O universo segundo Arthur Bispo do Rosário” de Patrícia 

Burrowes. 

Moacyr Góes dirige o espetáculo “Bispo Jesus do Rosário: A Via Sacra dos Contrários”, 

no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro. 

2000 

É realizada a exposição “Brasil + 500 Mostra do Redescobrimento”, com curadoria de 

Nise da Silveira e Lula Mello, na Fundação Bienal de São Paulo, Parque Ibirapuera, em 

São Paulo. 

2001 
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É realizada a exposição Arthur Bispo do Rosário, com curadoria de Regina Garcia, no 

Museu de Arte de Ribeirão Preto, em 9 de novembro. 

É realizada a exposição “Brasil + 500 Mostra do Redescobrimento”, com curadoria de 

Nise da Silveira e Lula Mello, na Fundación Proa, em Buenos Aires. 

É realizada a exposição coletiva “Unartpopulaire”, na Fondation Cartier pour l’Art 

Contemporain, em Paris. 

É realizada a exposição coletiva “Brazil: body and soul”, com curadoria de Edward J. 

Sullivan, no Museu Gugenheim, em Nova York. 

O ator João Miguel encena o monólogo “Bispo”, no Espaço Sérgio Porto, no Rio de 

Janeiro. 

O bailarino Jadiel Alves monta o espetáculo “A Cor do Revés”, inspirado na vida e na 

obra de Arthur Bispo do Rosário, no Centro Cultural Banco do Brasil. 

2003 

É realizada a exposição “Arthur Bispo do Rosário”, com curadoria de Daniel Abadie, no 

Museu Jeu de Paume, em Paris. 

É realizada a exposição coletiva “Ordenação e vertigem”, com curadoria geral de Jane de 

Almeida e Jorge Antonio e Silva, no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. 

2004 

É criada a obra “Missa In Memoriam Arthur Bispo do Rosário” por Arrigo Barnabé para 

o evento “Ordenação e vertigem” no Centro Cultural do Banco do Brasil, em São Paulo. 

2005 

É feito o convite ao acervo de Bispo do Rosário para participar da exposição “Art Brut 

Brésilien”, no Halle Saint Pierre, em Paris. A exposição não ocorre, mas um catálogo é 

editado. 

2006 

É realizada a exposição “Eu, Bispo do Rosário”, com curadoria de Wilson Lazaro, no 

Oriel Mostyn Gallery, no País de Gales. 

É realizada a exposição coletiva “Mundos interiores al descubierto”, na Fundacíon La 

Caixa, em Madri. 
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É realizada a exposição coletiva “Mundos interiores al descubierto”, no Whitechapel 

Gallery, em Londres. 

É realizada a exposição coletiva “Mundos interiores al descubierto”, no Museu de Arte 

Moderna, em Dublim. 

É realizada a exposição coletiva “Viva cultura viva o povo brasileiro”, no Museu 

AfroBrasil, em São Paulo. 

Lançamento do livro “Arthur Bispo do Rosário: Século XX”, organizado por Wilson 

Lazaro. 

A Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul 

desfila o enredo Arthur Bispo do Rosário: labirinto de uma vida”. 

2007 

É realizada a exposição coletiva “Áfricas – Américas encontros convergentes: 

ancestralidades e contemporaneidade”, na Fundación Bienal de las Artes, em Valencia. 

É realizada a exposição coletiva “Próxima parada”, curadoria de Wilson Lazaro, no 

mBrac. 

Lançamento do livro “A vida ao rés-do-chão: artes de Bispo do Rosário”, no Centro 

Cultural Banco do Nordeste. 

As Escolas de Samba Renascer de Jacarepaguá e Império Serrano retratam Bispo do 

Rosário em seus desfiles. 

2008 

É realizada a exposição coletiva “When lives become form: contemporary brazilian art: 

1960-present”, com curadoria de Yuko Hasegawa e Sachiko Namba, no Museum of 

Contemporary Art Tokyo, em Tóquio. 

É realizada a exposição coletiva “Rational/Irrational”, com curadoria de Valerie Smith, 

na Haus der Kulturen der Welt, em Berlim. 

2009 

É realizada a exposição coletiva “Neo tropicalia: when lives become form. Creative 

power from Brazil”, no Hiroshima City Museum of Contemporary Art, em Hiroshima. 

Lançamento do livro “Arthur Bispo do Rosário: a poética do delírio” de Marta Dantas. 
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2010 

É realizada a exposição “Obravida – sonho e realidade”, com curadoria de Wilson Lazaro, 

no Salão Branco do Senado Federal, em Brasília. 

Filme “O senhor do labirinto” de Geraldo Motta e Gisella Mello. 

2011 

É realizada a exposição “Arthur Bispo do Rosário: o artista do fio”, com curadoria de 

Wilson Lazaro, na Caixa Cultural, no Rio de Janeiro, em 5 de julho. 

É realizada a exposição “Arthur Bispo do Rosário”, com curadoria de Carine Fol e Wilson 

Lazaro, no Art & Marges Musée, em Bruxelas, no âmbito da Europalia Brasil. 

É realizada a exposição coletiva “Gigante pela própria natureza”, com curadoria de Rafael 

Gil Salinas e Wilson Lazaro, no Instituto Valenciano de Arte Moderna, em Valença. 

É realizada a exposição coletiva “Uma terrível beleza nasceu”, 11ª Bienal de Lyon, com 

curadoria de Victória Noorthoon, em Lyon. 

É realizada a exposição coletiva “Brasil. Brasil” com curadoria de Ana Maria de Moraes 

Belluzo, Julio Bandeira, Victor Burton e Lorenzo Mammi, no Palais de BeauxArts 

(Bozar), em Bruxelas. 

É realizada a exposição “Arthur Bispo do Rosário: a poesia do fio”, com curadoria de 

Helena Severo e Wilson Lazaro, no Santander Cultural, em Porto Alegre. 

É realizada a exposição “Azul dos Ventos”, com curadoria de Wilson Lazaro, no Victoria 

and Albert Museum, em Londres, na programação das Olimpíadas de Londres. 

É realizada a 30ª Bienal de São Paulo, com curadoria de Luis Pérez-Oramas, em São 

Paulo. 

É realizada a exposição “Azul dos ventos: Arthur Bispo do Rosário”, com curadoria de 

Wilson Lazaro, no Museu da Cidade, em Lisboa, integrando a programação do Ano do 

Brasil em Portugal. 

2013 

É realizada a exposição “Azul dos Ventos”, no mBrac. 

Bispo do Rosário, pela segunda vez, participa, a convite do curador geral, da 55ª Bienal 

de Veneza. 

É realizada a exposição “Walter Firmo: um olhar sobre Bispo do Rosário, ”, com 

curadoria de Flavia Corpas, no Centro Cultural da Caixa, no Rio de Janeiro. 

Lançamento do livro “Arthur Bispo do Rosário: arte além da loucura”, de autoria de 

Frederico Morais e organização de Flavia Corpas. 
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Lançamento do livro “Walter Firmo: um olhar sobre Bispo do Rosario”, de Walter Firmo 

e organização de Flavia Corpas. 

Curta documentário “Walter Firmo: um olhar sobre Bispo do Rosario”, com direção de 

Flavia Corpas. 

2014 

É realizada a exposição coletiva “Programa Obra em Contexto: Eu trabalho com o Bispo”, 

no mBrac. 

É realizada a exposição coletiva “Programa Obra em Contexto: No quintal da minha casa 

tem um museu”, no mBrac. 

É realizada a exposição coletiva “Programa Obra em Contexto: Ateliê Gaia: Construindo 

novos rumos”, no mBrac. 

 

2015 

É realizada a exposição coletiva “Programa Obra em Contexto: Contextos 

Contemporâneos”, no mBrac. 

É realizada a exposição coletiva “Um Canto, Dois Sertões: Bispo do Rosário e os 90 anos 

da Colônia Juliano Moreira, com curadoria de Marcelo Campos, no mBrac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

ANEXO II - LINHA DO TEMPO DA COLÔNIA JULIANO 

MOREIRA 
Fonte: CAMPOS (2016:27-35) 

  

1912 

Desapropriação das terras do Engenho de fubá e cana-de-açúcar Nossa Senhora dos 

Remédios. 

 

1919 

Início da construção da Colônia de Psicopatas Homens de Jacarepaguá – projeto do 

psiquiatra Juliano Moreira nas terras do Engenho Nossa Senhora dos Remédios. 

 

1924 

Inauguração da Colônia de Psicopatas Homens de Jacarepaguá. 

 

1927 

Início da técnica de convulsoterapia que consistia em induzir convulsões através de 

substâncias aplicadas de forma endovenosa. Foram utilizadas a Insulina e o Cardiazol 

como indutores de convulsões. 

 

1935 

Morre Juliano Moreira e ocorre a mudança do nome da instituição, que passa a se chamar 

Colônia Juliano Moreira(CJM) para homenagear seu idealizador. 

 

1936 

Iniciam os procedimentos da psicocirurgia no Brasil, conhecidos como Lobotomia – 

técnica de intervenção cirúrgica no cérebro de caráter irreversível que tinha como efeito 

colateral o déficit de inteligência e embotamento psíquico. Foi utilizada por cerca de 20 

anos em mais de mil pessoas. Com o advento dos psicofármacos na década de 1950, o 

emprego da lobotomia foi abolido. 

 

1937 

Invenção da eletroconvulsoterapia, método de indução de convulsões a partir do uso de 

uma corrente elétrica que passa pelo cérebro através de eletrodos colocados nas têmporas. 

De fácil aplicação, foi amplamente usado pelas instituições psiquiátricas. Apesar de suas 
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possibilidades terapêuticas, a utilização indistriminada associou o método ao castigo 

físico e ao controle disciplinar. Seu uso regular foi abolido na rede pública de saúde 

brasileira apenas na década de 1980. É ainda utilizado como extremo no tratamento da 

catatonia e da depressão. 

 

1938 

Arthur Bispo do Rosário é internado pela primeira vez na Colônia Juliano Moreira. 

 

Década de 1940 

Ampliação da estrutura física e assistencial na Colônia Juliano Moreira com aumento 

significativo do número de internos abrigados pela instituição. Construções pelo trabalho 

que compreendia tarefas com a lavoura, a pecuniária e a confecção de artefatos de vime 

e de colchões. Como recurso auxiliar eram utilizados usados o cinema, o rádio (rede de 

auto-falantes em toda a CJM), os esportes: futebol, basquete, voleibol, peteca etc – e artes 

aplicadas, inclusive a pintura, nas oficinas de praxiterapia. 

 

1944 

Fechamento do Hospício Nacional na Praia Vermelha, com transferência dos pacientes 

para o Centro Psiquiátrico Nacional, no Engenho de Dentro, e para a Colônia Juliano 

Moreira. 

 

1946 

A psiquiatra alagoana Nise da Silveira inaugura a Seção de Terapêutica Ocupacional e 

Reabilitação (STOR) no Centro Psiquiátrico Nacional.   

 

1955 

Usada pela primeira vez no Brasil a Clorpromazina, medicamento que inaugura a 

categoria dos neurolépicos, grupo de fármacos utilizados para controle das doenças 

mentais, particularmente as psicoses. 

 

1966 

Parceria com a FUNABEM que resultou no encaminhamento, por cerca de uma década, 

de crianças com ou sem diagnósticos psiquiátrico, num total de 307 criancas e 

adolescentes, para a internação na CJM. Muitas delas passaram a vida internadas na 

instituição. 
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1974 

Começa a diminuição de novas internações na Colônia em função dos avanços da 

farmacologia e também da expansão do setor privado através da contratação de leitos nas 

clínicas e hospitais psiquiátricos conveniados com a União. Esse movimento de migração 

ficou conhecidos como “indústria da Loucura” por gerar lucro explorando a internação 

sem ter preocupação com qualidade de atendimento prestado aos seus usuários. 

 

1978 

Criado o Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), um grupo de 

profissionais de saúde que questiona a qualidade do cuidado prestado dentro dos 

manicômios e busca alternativas para superação da assistência centrada no modelo 

hospitalar. A mobilização desses trabalhadores desencadeou o movimento da Reforma 

Psiquiátrica Brasileira. 

 

1980 

Mídia  apresenta denúncia sobre os horrores da Colônia Juliano Moreira. O impacto dessa 

repercussão leva a diversas modificações nos grandes manicômios brasileiros. Na CJM, 

implica nas seguintes ações: o fechamento da instituição para novas internações, a 

desativação das celas fortes e o fim dos “miudinhos”, eletrochoques de caráter punitivo 

através dos quais os eletrodos eram aplicados sucessivamente em outras partes do corpo 

que não o cérebro para provocar apenas a percepção dolorosa dos choques. Contratação 

de novos profissionais, formando equipes multidisciplinares com médicos, psicólogos, 

terapeutas ocupacionais. 

 Inicia-se o processo de ressocialização dos pacientes de longas internações com 

estratégia de reinserção que visam prover a saída dos internos e seu consequente retorno 

à sociedade. 

 Criação do Centro de Reabilitação e Integração Social (CRIS), espaço destinado 

a acolher aqueles pacientes que não possuíam mais indicação de internação hospitalar, 

mas que precisavam ser reabilitados para o trabalho a fim de serem efetivamente 

integrados na sociedade. 

 Criação do Projeto Bolsa Etapa: remuneração fornecida aos pacientes que 

pudessem ter inserção em uma atividade laborativa dentro ou fora da CJM. Foram 

estipulados três diferentes valores que variariam de acordo com o grau de ressocialização 

(etapas) atingido pelo paciente. Essa ação de ressocialização visava alterar o quadro de 

dependência institucional e a relação simbólica que os pacientes mantinham com a CJM. 
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1982 

Criação do Museu Nise da Silveira na CJM, hoje denominado Museu Bispo do Rosário 

Arte Contemporânea. 

 Inauguração do Hospital Jurandyr Manfredini destinado a receber novas 

internações, agora de caráter de curta permanência. 

 Criação da Coordenadoria de Educação e Pesquisa da Colônia Juliano Moreira – 

CEOP. 

 Realizada a primeira exposição de Bispo do Rosário - a coletiva “`A margem 

da Vida” no Museu de Arte moderna do Rio de Janeiro.              

 

1986 

Criada a associação de funcionários da Colônia Juliano Moreira, Dr. Cléscio Maria 

Gouvêia, incorporando o direito dos funcionários de opinarem pelos rumos da instituição. 

 Realizada, no Rio de Janeiro, a I Conferência Nacional de Saúde Mental(CNSM), 

na qual é lançado o lema “Por Uma Sociedade Sem Manicômios”. Preconiza a prioridade 

de investimentos nos serviços hospitalares e multiprofissionais. 

 

1988 

Intervenção Militar na CJM. O Ministério da Saúde exonera o diretor, Dr. Clésio, e envia 

um interventor para ocupar seu lugar. Tropas do exército ocupam a instituição e um 

tanque de guerra é colocado no portão da entrada da CJM. Os funcionários resistem a 

ocupação e após extensa negociação o diretor é reconduzido ao cargo. 

 

1989 

Apresentado ao Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 3.657/89, conhecido como Lei 

da Saúde Mental, do deputado Paulo Delgado (PT/MG), propondo a regulamentação dos 

direitos da pessoa com transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios no 

país. 

Morre Arthur Bispo do Rosário.   

 

1991 

Primeira turma de residência em psiquiatria da CJM. 
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1992 

Criação da Associação dos Parentes e Amigos do Pacientes da Colônia Juliano Moreira 

(APACOJUM). 

 

1995 

Primeiras moradias para pacientes egressos dos pavilhões são implantadas na área do 

imóvel da Colônia. 

 

1996 

Municipalização das terras da CJM, que passa a se chamar Instituto Municipal de 

Assistência à Saúde (IMAS) Juliano Moreira. 

 Criado o primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) na Cidade – Caps 

Rubens Correa, em Irajá. Modelo de atendimento comunitário territorial de cuidado em 

saúde mental substitutivo ao modelo de atendimento hospitalar.   

 

1997 

Início do programa Lares de Acolhimento – remoção do Núcleos do IMAS, 

transformando a estrutura dos pavilhões em lares, para preservar a individualidade e a 

intimidade de seus usuários.  

 

1998 

Criação do Caps Bispo do Rosário no IMAS Juliano Moreira. 

 

2000 

Início do programa Residencial Terapêutico (PRT) do IMASJM com saída do primeiro 

grupo de oito pacientes da instituição para morar em uma casa na comunidade. 

 Museu Nise da Silveira muda de nome e passa a se chamar Museu Bispo do 

Rosário. 

 

2001 

Criação do Clube de Laser – programa de lazer assistido para os usuários de saúde mental 

do IMAS Juliano Moreira. 

 Aprovação da Lei 10.216 em abril de 2001, que representa a efetivação de uma 

rede de atenção psicossocial, em detrimento ao modelo hospitalocêntrico que consolida a 
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Reforma psiquiátrica como política oficial do Governo Federal, ocasionando a redução 

progressiva dos leitos psiquiátricos existentes. 

 

2002 

O Museu Bispo do Rosário acrescenta ao nome Arte Contemporânea. 

 

2003 

A Lei n ◦ 10.708, de 31 de julho, institui o auxílio reabilitação psicossocial para pacientes 

acometidos de transtornos mentais egressos de internações. Foi batizado de auxílio “De 

volta para casa”, sob a coordenação do Ministério da Saúde. 

 

2009 

Início do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) nas terras da Colônia.  

 

2011 

O projeto do Clube de Laser IMAS se amplia e passa a se chamar Centro de Convivência 

Pedra Branca. 

 

2012 

Fruto da Parceria com o PAC, é inaugurado condomínio Stela do Patrocínio que recebe 

80 pacientes provenientes dos antigos núcleos da CJM. 

 

2013 

Inauguração do Centro de Atenção Psicossocial para tratamento de usuários com 

transtornos em decorrência do uso de álcool, crack e outras drogas, o CAPSad Antonio 

Carlos Mussum, a primeira unidade de Acolhimento Adulto para abrigar dependentes 

químicos no IMAS. 

 Inicia nova gestão no Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea com a missão 

de e relacionar com seu entorno e se apresentar como um dispositivo cultural potente para 

a zona oeste e para a integração da cidade. 

 

2015 

Criação do Polo Experimental de Convivência, Educação e Cultura, espaço que reúne 

todas as atividades culturais e de geração de renda do IMAS Juliano Moreira – Atelier 
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Gaia, Casa B Residência Artística, Escola livre de Artes, Programa de Geração de Renda 

Arte, Horta &Cia e programa de Lazer Pedra Branca. 

 O Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea implementa o Circuito Cultural 

colônia que a partir do conceito de Museu Expandido, incorpora os elementos 

arquitetônicos, históricos e culturais que compõem o território da Colônia Juliano Moreira 

como dispositivo de visitação, reconhecimento e valorização da memória social deste 

lugar.      
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ANEXO III 
Transcrição da entrevista realizada em 4 de setembro de 2018  

Gravação em áudio com tempo estimado em 59 minutos e 26 segundos  

Entrevistada: Diana Kolker Carneiro da Cunha.  Gerente de Educação no Museu 

Bispo do Rosário Arte Contemporânea. Formação: Mestrado em Estudos 

Contemporâneos das Artes (UFF), Pós-graduação em Pedagogia da Arte (UFRGS) e 

licenciatura e bacharelado em História (PUC-RS). 

  

Denise Magalhães (DM): Bom dia, Diana. Gostaria de saber um pouquinho sobre 

o Museu (MBRAC) e os programas de educação desenvolvidos.  

Diana Kolker (DK); Bom dia. Meu nome é Diana Kolker e eu autorizo a gravação 

desta conversa com fins de pesquisa. Bem, vou te dar uma contextualizada. Primeiro a 

história do lugar. Inicialmente o lugar onde hoje é o Museu Bispo do Rosário, ele foi um 

engenho. O Engenho Nossa senhora dos Remédios cujas terras foram desapropriadas em 

1912, para se tornar então a Colônia de psicopatas homens em Jacarepaguá, instituição 

asilar criada por Juliano Moreira. Na época com uma proposta muito diferente do que 

existia em termos de tratamento para pessoas com algum transtorno mental. Onde, tinham 

essa proposta de cuidado, de tratamento pelo trabalho, um trabalho no campo, de estar 

fora da cidade e dos centros urbanos. Existia essa possibilidade de espaço urbano muito 

propício para sofrimentos de ordem diversas, então é por isso que a colônia foi então 

pensada para esse local que na época conhecida também como “sertão carioca” e que 

tinha um distanciamento geográfico é ... tempo e espaço diferente em função também das 

possibilidades de transporte para essa região, num período de urbanização e tal. Então 

aqui era realmente uma roça. E Juliano Moreira morreu na década de 30 com o tempo o 

caráter deste espaço foi transformando até ganhar cada vez mais os contornos de um 

manicômio mesmo, de um espaço totalmente de marginalização das pessoas, as pessoas 

que não eram interessantes para o “status quo” , que não eram interessantes para estar nos 

centros urbanos e eram jogadas pra cá e isso somado também para instituição dedicada a 

paciente com hanseníase, tuberculose então Jacarepaguá era esse grande depósito de 

gente que não era bem quista pelas classes hegemônicas.  

Intervalo para fechar a porta da sala, onde ao lado outros membros do educativo 

do museu se reúnem para o trabalho.  
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Ao mesmo tempo circulam pela sala os clientes/ bolsistas que auxiliam em 

diversas tarefas no Museu MBRAC.   

(DK):  Essa história desse lugar que começa assim, um lugar de muitas 

marginalizações já né, é um lugar de diáspora, diaspórico também né? A gente tem uma 

população... bem em primeiro lugar a população indígena que foi retirada daqui com a 

colonização, depois vem um contingente de negros escravizados e depois os 

marginalizados sociais que foram apologizados, que foram classificados como doentes 

mentais ou doentes de outras ordens ou que foram colocados pra cá para estar distantes, 

do higienismo social. Então assim vai se formando essa população, a Colônia Juliano 

Moreira foi municipalizada e transformada no Instituto Municipal de Assistência à Saúde, 

na década de 80 a gente teve a reforma psiquiátrica, o início dessa reforma com o 

movimento pela luta antimanicomial, hoje em dia ainda tem, ainda preserva algumas, 

preserva não, é remanescente desse período manicomial mas está num esforço, num 

processo de desmanicomializar-se. Então a gente tem além, como ele se constitui? Como 

se formou? Tem alguns núcleos de longa internação com pacientes crônicos anterior a 

reforma psiquiátrica, aqui já chegou a ter 5.000 pacientes internos e hoje em dia são cerca 

de 300 que estão distribuídos por Rodrigues Caldas, Franco da Rocha e Teixeira Brandão.  

(DM): Estes são internos?  

(DK): Sim internos, alguns considerados pacientes crônicos, alguns que já não 

tem vínculo com a família, muitas mulheres idosas, e já que viveram uma vida inteira no 

manicômio. É um processo que tem que ser feito com muito cuidado, de transição e a 

proposta do instituto nesse momento é justamente esta. Fechar os núcleos, ter estes 

pacientes desinternados ou que voltem ao vínculo familiares, se possível ou que passem 

a viver em residências terapêuticas, que também são ligadas ao CAPS, ter um tratamento 

territorializado em rede que não fique dentro dessa lógica de instituição total que é o 

manicômio. Então tem estes três núcleos, tem o Hospital Jurandyr Manfredini, que é um 

hospital que recebe pacientes que estão em crise no momento da crise, é tem o Museu 

Bispo do Rosário, o centro de estudos acho que só. Acho que te falei todos é tudo isso 

compõe o que é hoje o Instituto Municipal de Assistencial a Saúde Juliano Moreira. Então 

o museu é parte desse instituto ele está ligado à Secretaria de Cultura, mas...  

(DM):  Não é saúde?  
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(DK): Desculpe está ligado à Secretaria de Saúde, mas ao mesmo tempo é um 

equipamento de Arte Contemporânea, então a gente vive essa dupla relação. E o que 

significa ser um equipamento de arte contemporânea numa instituição de saúde? Isso nos 

coloca numa posição muito mediadora e muito interessante porque a gente percebe que 

essa diferença nos possibilita ser tanto uma ferramenta, uma catalizadora de mudanças no 

campo da saúde quanto da arte e isso nos faz pensar o que que é a saúde, o cuidado pode 

ensinar ou pode transformar no campo da arte e da cultura e vice e versa, né? Como é que 

a arte e cultura pode ser uma possibilidade de cuidar? Mas a gente entende também que 

saúde e cuidado é para todos, quando a gente fala de reforma psiquiátrica, quando a gente 

fala de desmanicomializar a gente tá falando num processo de rede, a gente tá falando da 

inserção desse sujeito, justamente por entender nesse sujeito que não pode ser pensado 

fora da sociedade isoladamente,  que agente em que sair dos estigmas, que o cuidado com 

a saúde mental é uma questão que é minha mas também é sua, que é de todo mundo.  

(DM): Qual o público que o Museu procura atender?  

Quando você me pergunta qual é o público que o Museu busca atender? Bem, 

agente busca atender a todas e todos que independente da sua condição psiquiátrica, do 

seu prontuário, do seu diagnóstico, né assim é um espaço de arte e  saúde público, nos 

interessa como um equipamento público da zona oeste, único, é que esse museu seja cada 

vez mais um espaço de referência de cultura para a população da zona oeste, que é uma 

região que carece de espaços como esse, que tem outros espaços independentes culturais 

que tem produção cultural fortíssima mas que esse tipo de equipamento museal é de fato 

muito escasso. Então, agente deseja cada vez mais ser um espaço aberto, múltiplo e ainda 

assim para a população da zona oeste é difícil chegar aqui, é o transporte é o transporte 

muito difícil, continua essa política de isolamento dessa região. Tinha um ônibus que 

vinha para cá, que era o 762, conhecido, inclusive é o nome da banda aqui do museu, que 

não tem mais, então a gente tem um ônibus que passa de vez e nunca e tem as vans. As 

vans que tem um limite de entrada, de acesso as pessoas que tem direito à gratuidade e eu 

uso muito esse transporte e vejo muito frequentemente, pessoa idosa ou paciente 

psiquiátrico que teria direito a entrar gratuitamente ser retirado da van, porque excedeu a 

quantidade de pessoas com direito à gratuidade. E isso é uma condição humilhante e 

muito problemática. Então, a gente também tem essa limitação que diz respeito a coisa 

pública num nível que excede o museu em si, né? Pensando na cidade, mobilidade, acesso 

a cidade, quem pode transitar, quem pode chegar aqui e quem daqui pode ir para os outros 
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espaços da cidade, ir para o centro, ir para a zona norte, ir para a zona sul, porque o Rio 

de Janeiro em si é muito grande.    

(DM): O Museu, em si, sofreu um grande aumento populacional no seu entorno. 

Isso prejudicou ou beneficiou o Museu? Como é que o Museu enxerga esse êxodo rural? 

Isso transforma as relações de vizinhança? já que são pessoas que não conhecem a história 

da Colônia e que também trazem suas próprias histórias. Como o Museu se relaciona com 

esta comunidade, bem diversa?  

(DK): A comunidade nunca pode atrapalhar o Museu, ao contrário o museu tem 

que ser para a sociedade. Então a gente é que tem que pensar como é que se relaciona 

com essa comunidade, e com a população de uma forma ética, de uma forma respeitosa. 

Temos um desafio enorme que é a falta de recursos inclusive e sobretudo recursos 

humanos. Temos uma equipe reduzidíssima, não tenho um educador fixo. Além dos 

oficineiros, que realizam os cursos livres num polo experimental com equipamento do 

museu eu não tenho uma equipe do Museu fixa, com a qual eu possa pensar projetos 

continuados com as escolas, com a comunidade. O que pode-se fazer, por exemplo, nesse 

momento quando a gente tem uma exposição, que se consegue um edital, com uma 

rubrica no edital para a contratação de educadores e nesses momentos pode-se pensar 

nesses projetos para a comunidade mas quando acaba a exposição, acaba o recurso, não 

tem mais essa equipe as propostas ou são descontinuadas ou são realizadas já com outras 

pessoas, com outros vínculos é realmente delicado, complicado.    

(DM): E quais são os projetos realizados pelo educativo do Museu nesse 

momento?   

(DK ) : Agente fez esse ano uma ação chamada Museu da Vizinhança, que é um 

projeto que eu estou desenvolvendo, eu uso muito o gerúndio, kkk,    porque  eu acho que 

tudo é um processo, que vai se transformando num  acontecimento, num encontro com as 

pessoas que foi uma primeira aproximação com as pessoas, os moradores, com uma 

quadra só dos moradores do conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, que é um 

conjunto gigantesco, onde são várias quadras que chamam, que são vários condomínio, 

conjuntos, e aí a gente fez essa ação dos oficineiros da Escola Livre de Arte (ELA) foram 

lá e ofereceram oficinas de música, de mosaico, de bordado e agente teve uma grande 

participação das crianças, ali. E aí a gente ainda não pode retornar para um segundo 

encontro por justamente ter uma equipe muito pequena e muitas demandas muitas frentes 



134 
 

de atuação. Mas eu estou desenvolvendo agora uma parceria com as escolas que tem na 

Colônia e agente criou um grupo de trabalho com encontro mensal para pensar como é 

que a gente pode atuar juntos nesse território. É a Escola Municipal Juliano Moreira e a 

EDI Bispo do Rosário, então a gente está numa parceria em que se fez assim muito de 

olho no olho, vamos nos encontrar, vamos pensar juntos, temos vontade, temos poucos 

recursos mas vamos fazer e isso está começando e eu estou com grandes expectativas em 

relação a isso.    

(DM): E qual é o objetivo destes projetos no que tange a sua vizinhança?   

(DK): Bem, existe uma preocupação e posicionamento ético, quando a gente fala 

de Museu, muito comumente tem uma relação com o quantitativo de público, né? 

Principalmente os equipamentos privados, claro, que tem caráter turístico e a gente vê no 

centro do Rio com ranking de público, né? Não é a nossa proposta, a gente precisa 

desfazer algumas lógicas que são dadas, que são quase que inerentes dentro de um museu 

dentro de uma perspectiva colonizadora, colonialista, de olhar por exemplo para o 

território e para o público local como uma população a ser conquistada a ser seduzida 

para estar no museu  e conquistada e aumentar a frequência e participação desse público. 

Não é isso que a gente quer.   

(DM): De que forma, você vê a função educativa do museu? E a possibilidade de 

formar novos hábitos culturais nessa relação entre público e o Museu? De transformação? 

Como se forma a relação entre o Museu e o Público?  

 (DK): Bem a transformação só pode ser ética e potente nessa perspectiva se o 

Museu é transformado na mesma medida, se esta relação é de reciprocidade. Se a gente 

se coloca como Nós Somos o Museu da Vizinhança, acho que esse nome não foi a toa é 

nesse sentido de dizer que estamos aqui, somos um museu público, que tem que ser 

poroso, que tem que ser aberto, que tem que ser transformado também, que tem que olhar 

para essa população, para essa comunidade como pessoas que também são criadoras, que 

também são produtoras, que também são potentes, tem suas relações, seus afetos, seus 

gostos, seus desgostos, simples e isso precisa ser respeitado porque essa ideia de 

transformação pode ser politicamente linda e importante. Eu acredito e acho importante 

que a transformação aconteça e as pessoas tenham acesso à cultura e educação de 

qualidade e pensamento crítico é isso que a gente quer, mas é necessário ter esse cuidado 

de não atuar de uma maneira catequizadora entendendo que esse pessoal que tá aqui nada 
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sabe, nada tem, vamos lá salvá-los. Essa visão salvacionista de museu. E não é, primeiro 

a gente tem que estar aberto e disponível para um encontro entendendo que a gente 

também precisa se transformar, que agente também precisa aprender com a comunidade 

e que a gente também tem algo para oferecer que é algo muito rico e importante, que é 

um acervo preciosos, que tem pessoas pensantes envolvidas com essa atividade, que o 

Museu que está aberto, para quem é público seja mais parte, participante e inserido nesse 

Museu, que o público que recebe algo unilateralmente e isso que eu estou lhe dizendo é 

algo difícil pra caramba. É muito difícil de ser alcançado porque é o nosso horizonte é o 

que a gente tá tentando construírem termos de ações, em termos éticos, é como agente 

está se pensando se repensando. E quando a gente vai na rua, por exemplo, quando vai 

nos espaços, quando chama a população para participar das nossas ações ou quando faz 

uma programação é contando atuar nesse sentido. É claro que falhas e equívocos 

acontecem sempre né?  Mas a gente tá tentando construir outra forma de ser museu 

também além do que já tá dado e também ao mesmo tempo é na resistência na preservação 

do que é importante, é que se mantenha de um museu, a gente acredita na importância de 

um museu, na memória, nessa construção do vínculo comunitário, que você  me pergunta, 

né? Tem pessoas que vem do Rio de janeiro inteiro, algumas porque quiseram vir, outras 

porque foram removidas de suas comunidades e não tem um laco com esse local, não tem 

um vínculo comunitário. O Museu pode ter um papel muito importante de criar esse 

vínculo comunitário, mas isso vai alcançar uma potência realmente verdadeira, 

interessante se o Museu for também parte desse vínculo e também se vincular. E foi nesse 

sentido que eu fui atrás da escola e essas escolas vieram atrás de mim, num movimento 

convergente porque essas escolas também sofreram um impacto, uma transformação no 

seu cenário, o seu público aumentou de forma gigantesca e ao mesmo tempo esses 

equipamentos não receberam uma estrutura reforçada para receber esse público. O Museu 

também. Na medida que a gente se reúne para repensar no que pode fazer. E o mais 

importante que a gente tem é construir com essa comunidade que tá se formando é 

justamente essa comunidade.    

(DM): Então o Museu não tem um projeto para a escola, mas sim ações a serem 

desenvolvidas junto com a escola. Enquanto partes da mesma comunidade Museu e 

escola vamos sentar e conversar sobre as dificuldades locais. E isso?   

(DK):  Não. Isso é um projeto que está começando a ser desenvolvido agora. Um 

projeto dentro desse programa, vou te falar sobre a estrutura do Museu que vai ficar mais 
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fácil de entender. Então o Museu tem três eixos principais: um é o acervo principalmente 

com as obras de Bispo do Rosário, mas também de outros antigos pacientes da Colônia 

de artistas que fazem parte do Museu atualmente. Outro eixo é o eixo das exposições, da 

exposições temporárias, a gente não tem um exposição fixa, porque a gente entende 

também que essa renovação, a gente ter a oportunidade de chamar um curador de fora ou 

a própria curadoria interna pensar em novos recortes, abordagens e olhares e perspectivas 

pra obra de Bispo em relação a outros artistas ou não, também é fundamental para 

produzir pesquisa e aprofundar nosso conhecimento sobre a própria obra do Bispo e 

movimentar isso também. E o terceiro eixo é a Escola Livre de Artes. O que é a Escola 

Livre de Arte? É um grande programa transdisciplinar que integra Arte, Educação e Saúde 

em todas as ações, ele é coordenado por mim e pela Margareth Araújo que é psicóloga 

né. Então a gente desenvolve a partir do E.L.A algumas frentes, alguns grandes 

programas, um a gente pode pensar em como Formação e Programas Públicos tá, a gente 

pode agrupar isso aqui, o que esse grande programa faz? Visitas mediadas as exposições, 

o circuito cultural histórico na Colônia, Formação de professores, Formação de 

mediadores então isso é um programa que é permanente, né; que tem uma certa 

sazonalidade de acordo com esse eixo das exposições que vão trocando, né. Mas é um 

programa permanente, que tem uma história, que tem uma série de programas 

desenvolvidos. Antes da minha coordenação, quem coordenou aqui foi a Bianca Bernardo 

que desenvolveu programas muito potentes com as escolas um deles é a “Merendeira Cor 

de Rosa” que gerou uma publicação superlegal com a participação das crianças, então 

tem uma série de programas que já desenvolveram vínculos. Tem as visitas técnicas que 

são mais voltadas para as universidades no campo da saúde e da museologia que buscam 

interessados nesse trabalho realizado com usuários de saúde mental, então é um público 

muito presente aqui. É a gente tem um programa de formação para profissionais da saúde 

nessa perspectiva da reforma psiquiátrica sempre pensando nesse triangulo arte, educação 

e saúde; tem o programa “Casa B” que é um programa de residência para artistas que 

ficam alojados aqui e desenvolvem um trabalho, um processo, uma experiencia, uma acão 

que possa se desdobrar ou não numa exposição mas que tem que ter necessariamente esse 

duplo sentido de afetar a produção do artista, e de ser um processo de formação do artista 

de emersão de pesquisa mas também é traga, afete aqui, movimente aqui, que participe 

das nossas oficinas que tenha um contato, que seja realmente, que não seja uma relação 

de uso unilateral, que seja uma relação de troca é então esses artistas quando veem aqui 

acabam se envolvendo bastante com as nossas oficinas. Aí tem o projeto Museu da 
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Vizinhança que justamente visa pensar essa relação com a comunidade através de ações 

pontuais ou continuadas. O Atelier Gaia, que é um grupo de artistas que fazem parte do 

Museu, alguns passaram pela condição de internação outros não. E nós temos os cursos 

livres com oficina de bordados, costura, mosaico, dança, música, tem rádio, tem o bloco, 

a Banda, tudo faz parte de, e esses cursos também estão ligados ao programa de geração 

de renda vinculados a Loja B que vai abrir agora e o Bistrô do Bispo. A produção das 

oficinas vai para a loja e o que for vendido lá vai ser totalmente voltado para os próprios 

usuários participantes do processo, participantes das oficinas e para as oficinas mesmos, 

para renovar esses recursos. Então é um programa de inserção social através da produção 

artesanal, artística e tal e programações culturais que acontecem. Tudo isso é o Museu, 

tudo isso é a E.L.A. e são ações continuadas né, são programas continuados através de 

ações que acontecem algumas sazonalmente outras a longo prazo e são todas 

interconectadas tudo isso com uma equipe minúscula.   

(DM): A equipe que está afrente desse trabalho é composta de quantas pessoas?  

(DK) : Então na coordenação da Escola Livre de Arte eu e a Margareth, nas 

oficinas nós temos os oficineiros de mosaico, de culinária, na oficina de culinária nós 

temos três pessoas atualmente é aí a oficina de bordado, música, na  oficina de dança é 

uma coisa diferente que é uma usuária que tem uma bolsa que chama “Etapa”, aliás hoje 

em dia tem outro nome, que ela dá oficina, a parte proposta é essa. É atualmente a gente 

tá com uma assistente que tá de licença maternidade, mas é mais uma pessoa dessa equipe. 

É fixo somos eu, Margô, Carol, é oficineiro o Walter de mosaico, Claudio de bordado, 

Leandro da música, é Renata, Isabel e Mário na Culinária, nove. Nove pessoas. Grande 

parte dessas pessoas que eu te falei são oficineiros. Os oficineiros que se dedicam 

exclusivamente as oficinas, né assim participaram do Museu da vizinhança  quando tem 

Casa B se envolvem né  aí no pólo experimental tem também uma pessoa no papel de 

secretaria e que tem também uma atuação importante, né acaba sendo parte dessa equipe 

então a gente pode pensar nela também, mas aí o Museu para além dessa equipe que tá 

na E.L.A. tem a produção, temos um produtor que é o  João Gilberto, tem a gerente 

adminstrativa e agora sim o grande corpo do museu é composto de direção, de curadoria, 

gerente administrativa, gerente de saúde, gerente de educação, museologia, conservação, 

produção, aí assistente de administração, duas secretárias e os oficineiros.    

(DM): Todos estão vinculados a secretaria de saúde?   
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(DK) :Não. Temos dois funcionários públicos que é a diretora e a gerente 

administrativa e o resto é contratado por uma O.S. que é a CIEDS, que é terceiriza. E aí 

os funcionários que vem para projetos específicos, essa exposição que ganha-se esse 

orçamento para contratar mais pessoas e aí a contratação é feita por CNPJ, só para esse 

evento.    

(DM): O Museu não abre no final de semana, o seu funcionamento é de terça a 

sextafeira, como é realizada essa dinâmica de funcionar apenas durante a semana e seu 

público?  

(DK): É depende do momento, do orçamento, da equipe, né. Já abriu. Já deixou 

de abrir totalmente. Agora para essa exposição a gente conseguiu abrir uma vez por mês 

no final de semana, no sábado.  

(DM): Então vai ter um sábado com atividades no mês. É um sábado e não vai 

abrir no domingo. E como vocês fazem para comunicar ao público, porque na verdade a 

comunidade não tem conhecimento dessa atividade? Qual o veículo de comunicação 

usados?   

(DK): A gente não tem uma pessoa no setor de comunicação. Então é uma tarefa 

que acaba sendo assumida pela equipe.   

(DM) :O Museu corre o risco de não ter público no sábado que está aberto?  

(DK): Exatamente. A gente ainda não tem uma adesão significativa dessa 

comunidade. Muitos passam por aqui, mas não entram. Então é um processo que está 

sendo construído. Mas por exemplo, uma coisa que a gente fez na época do museu da 

vizinhança, a gente imprimiu cartazes e foi colando para avisar que ia ter um evento. A 

festa junina, a gente fez a mesma coisa, né. Já aconteceu de o Arlindo que é um dos 

artistas tem um carrinho de som, da gente sair circulando com o carrinho de som, faixas, 

então o mecanismo de comunicação diversos e antigos, mas insuficientes. A gente não 

tem um departamento de comunicação, a gente não tem pernas para tudo isso que a gente 

realizada, para dar conta de uma chamada mais eficiente, né, então o tempo inteiro a gente 

tem que estar repensando, reorganizando, refazendo maneiras de estar junto, de resolver 

a nossa precariedade, que é grave, é uma situação de bastante precariedade.  
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 (DM): Bem, uma coisa que sempre me chamou atenção, enquanto visitante, é o 

fato de o museu ter os usuários como participantes, seja como mediadores, seja como 

artistas. Além disso de que forma, a inclusão acontece?  

  

(DK) : A gente tem...sabe que teve uma conversa bem interessante com um artista, 

novo integrante do Gaia, que eu convidei para participar de um projeto que a gente foi 

chamado que era o “Cuidado pelo Método”, proposto pelo Instituto Mesa, esse 

participante é muito interessante, ele é muito eloquente, ele está interno no Rodrigues 

Caldas há sete anos, o nome dele é André Bastos, ele fez uma diferenciação entre inserção 

e inclusão. Ele disse pra mim que quando você é inserido você tem uma participação, né, 

na constituição dos processos, você não é adaptado, colocado ali, né. Ele chama atenção 

para a gente contruir esse tipo de relação de inserção mais do que de inclusão. O que eu 

achei muito interessante, eu não tinha pensado nesses termos.  

 (DM): Na ideia do André a inserção é maior do que a inclusão?  

 (DK): A inserção seria mais interessante porque as pessoas participam da 

construção do processo. Estão implicadas. Participam do processo. Conceituou, né? 

Assim, mas pensando nessa lógica inserção e inclusão, a gente busca isso. Né. Nem 

sempre isso acontece. As vezes a gente busca isso, mas sempre isso acontece as vezes a 

gente planeja algo e isso e incluiu. Mas muitas vezes a gente consegue que todo o processo 

seja coletivo. Então uma coisa que a gente faz todo mês assembleia, as vezes a gente faz 

assembleia extraordinária. Faz mais de uma. Todo mês, na última terça-feira do mês tem 

uma assembleia no polo experimental, onde todo mundo que participa das nossas 

atividades colocam as pautas de discussão e todo mundo pode falar.  

 (DM): Essa assembleia é um ato do Museu? Quem participa? E a pauta é pré-

estabelecida ou todos tem o direito de colocar a sua necessidade? Como que isso é feito?  

 (DK): a gente se reúne toda última terça-feira do mês sempre, então eles já sabem, 

tem essa agenda, faz um grande círculo lá no pólo experimental, que já foi um centro de 

convivência, que já esteve fora do museu e agora ele já faz parte. Então eu acredito que 

essa prática já venha antes, né. E aí primeiro a gente pede para eles colocarem a pauta que 

deseja. Então algum participante que é também usuário de saúde mental também vai se 

responsabilizar de escrever a ata. E aí começa elencando, enumerando, quais são essas 
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pautas que precisam ser discutidas. E todo mundo pode colocar a pauta que quiser o que 

a gente busca construir com eles é “sua pauta é algo que diz respeito a coletividade ou é 

uma questão só sua?” Se for uma questão que diz respeito a coletividade pode, se for uma 

questão só sua será que a gente pode conversar num momento mais adequado, mais 

confortável? Com isso a gente vai tentando dar uma modelada, uma direcionada, mas 

geralmente a gente não precisa tratar disso, geralmente o que aparece são questões que 

dizem respeito ao comum mesmo, muito frequentemente é vontade de passear, de fazer 

uma viagem. A gente mesmo traz as pautas como por exemplo, vai ter uma exposição 

nova, vai vir um artista fazer uma residência, vai trocar a equipe de estagiário, a loja vai 

abrir, todas essas questões a gente coloca e vai atualizando o pessoal sobre o que vai 

acontecer.  

 (DM): A equipe do museu enquanto direção, psicólogos e educadores sempre 

estão presentes nas assembleias?  

 (DK): Quem costuma participar das assembleias sou eu, Margareth e os 

oficineiros. As vezes a Raquel que é a diretora consegue estar presente também. As vezes 

os produtor, que é o João consegue estar presente também. Mas assim religiosamente eu, 

Margareth, os oficineiros, aí a secretária, a funcionária da limpeza, que é fixa no polo 

também participa das assembleias, muitas questões da manutenção do espaço surgem, 

então funcionários e participantes estão ali dialogando. As vezes tem conflitos entre eles 

e também eles conosco e agente acolhe esses conflitos, não silencia, eles são importantes. 

E as vezes, inclusive esse mês teve assembleia extraordinária, porque a gente vê que tem 

uma questão que é muito importante de ser discutida coletivamente a gente faz mais de 

uma. É uma coisa muito importante que acaba possibilitando esse engajamento.  Essa 

inclusão, essa inserção dos grupos.   

As oficinas de geração de renda acho que é um fator de inclusão importantíssimo 

do museu. A Margareth que é a gerente de saúde, ela trabalha com geração de renda a 18 

anos então ela vem desenvolvendo esse projeto antes mesmo de estar aqui, antes mesmo 

deste programa fazer parte, de ser incorporado ao museu. Com a minha entrada a gente 

começou a pensar cada vez mais juntas como é que isso é cada vez o processo de formação  

- Nesse momento entra na sala o Luizinho um usuário da saúde que auxilia no 

museu. Ele faz perguntas sobre um material em cima da mesa. Diana responde à pergunta 

dele com carinho, ao retornar para a entrevista fala sobre as oficinas.   
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(DK): Então dentro das oficinas que são oficina de culinária tem esse braço que é 

o Bistrô ou da produção de coffe break que realiza cafés para eventos. O pessoal trabalha 

tem uma renda além de ter um aprendizado de um ofício, né. Que possa realizar em outro, 

é uma espécie de um, tipo uma primeira experiencia, uma configuração em que você estar 

trabalhando, produzindo   e agora a gente vai abrir a Loja. E os vendedores da loja também 

são participantes, também tá aberto a comunidade, sendo ele usuário ou não da saúde 

mental, embora a maioria é.  Lá no Bistrô que faz a comida, quem atente os clientes são 

participantes das oficinas e nas lojas também vai ser assim. O Luizinho que estava aqui 

agora é participante ativo da escola né. Ele vem recebendo uma bolsa. Já recebeu várias.  

(DM): Essas bolsas são concedidas por qual órgão? E você tem ideia do valor?   

(DK): Algumas são projetos municipais que foram incorporados pelo museu, tem 

décadas. Não tenho ideia de valor, acho que um salário mínimo, mas posso estar te dando 

uma informação errada. Mas o Luizinho e a Margozinha, que é outra participante, quando 

nós temos um projeto, por exemplo e tem um orçamento então agente separa uma rubrica 

desse projeto para direcionar para esses participantes. E o Luizinho tem se mostrado o 

grande anfitrião do Museu, então ele tem feito esse papel, ele está sempre atento a quem 

chega, aos visitantes, ele sabe o horário de todos os funcionários, ele controla o horário 

de todo mundo e ele tem, ele é um grande articulador ele é um grande receptivo. Eu digo 

pra ele que ele é da minha equipe, mas todo mundo quer kkk. O Luizinho quando chegou 

aqui ele tinha um quadro muito grave, dificuldade de fala e de relação, muito mede, ele 

mora num abrigo desde criança, era uma situação muito delicada muito grave. Mas a 

vontade dele era de trabalhar, de ter um crachá, ter um uniforme e agora ele está me 

pedindo luvas. E ele diz da importância de a Margareth ter dado oportunidade e acreditar 

nele. Hoje em dia ele atende telefone. É lindo.   

(DM): É o empoderamento, através do espaço que gera confiança, de parceria e 

respeito.  

(DK): O crescimento do Luizinho é numa velocidade exponencial, assim 

progressão geométrica que a gente fica assim: Hum, Nossa! Na abertura da exposição ele 

cantou com a D. Turca, da Cidade de Deus, a música em que ela fala que o Museu Bispo 

do Rosário é o lugar dela...e a gente viu ele cantar é lindo, é lindo! Essa é a dimensão de 

inserção que é mais significativa.  
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 (DM) : O Museu Bispo do Rosário na sua prática diária é um espaço onde se 

respira inclusão, diverso de outros museus? Embora, em contrapartida não seja um espaço 

com acessibilidade física.  

  

(DK) : Uma diferença que eu tenho pensado sobre esse museu, dos museus mais 

convencionais, dos museus turísticos que tem um fluxo de público é que a gente tem aqui 

participantes, a gente não tem muitos números mas  a gente tem participantes assíduos 

das atividades do museu que acaba por construir o que o museu é. Pessoas vem de 

diversos lugares e são parte do museu. É a construção do Bispo no EU VIM, assim como 

é mostrado nessa exposição.  

(DM): Diana muito obrigada pelo seu carinho, pelo tempo dispensado nessa 

entrevista que muito está me auxiliando na minha pesquisa. Se possível gostaria de estar 

mais vezes no museu e participar das assembleias, que creio ser um espaço legítimo de 

democracia e inclusão.   

(DK): Desde já, você está convidada a vir na nossa próxima assembleia, onde será 

ótimo para lhe apresentar ao grupo e favorecer a sua circulação no espaço.  

(DM): Obrigada pela oportunidade. Estarei aqui.      
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ANEXO IV 

 LEIS NO TOCANTE A PESSOA DEFICIENTE E INCLUSÃO. 

 

Ano: 1957 

• Decreto Federal nº 42.728 de 3 de dezembro de 1957. Neste decreto o governo 

brasileiro assume a nível nacional a educação das pessoas com deficiência. 

Ano: 1961 

• Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Lei de Diretrizes e Base. Art. 88 e 89, 

destinados à educação inclusiva como compromisso do poder público.  

 Ano: 1962 

• Lei nº 4.169, de 4/12/1962 – Oficializou o Sistema Braille no Brasil, tornando 

viável a produção da imprensa em Braille e o uso em todo território nacional. O 

fruto desta lei é observado nos dias atuais nos museus, bibliotecas e locais 

públicos, onde nos elevadores, portas de banheiros etc onde são utilizadas as 

abreviaturas em Braille como indicador. Infelizmente, constata-se ainda muito 

tímido esta prática para uma lei com 53 anos. 

Ano: 1975 

• Declaração dos Direitos da Pessoas Deficientes. Resolução aprovada pela 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 09/12/75.  Onde garante 

o direito inalienável ao ̈ respeito pela sua dignidade humana...sem discriminação¨, 

garantia dos direitos civis e políticos, assim como direito a educação, saúde etc 

Ano: 1976 

• Resolução nº 31/123 de 16 de dezembro de 1976. Nesta Resolução à Organização 

da Nações Unidas - ONU demonstra preocupação com os direitos humanos das 

pessoas deficientes e proclama o ano de 1981 como o ano Internacional para as 

Pessoas Deficientes.  

Ano: 1988 
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• Constituição Federal de 1988, art 208, inc.III; art.227,§1º, inc.II; prevê o 

atendimento educacional especializado aos deficientes preferencialmente na rede 

regular de ensino. 

Ano: 1989 

• Projeto de Lei n◦3657 de 12/09/1989, propõe a extinção progressiva dos hospitais 

psiquiátricos e sua substituição por outras práticas assistenciais. Tendo sido 

transformado depois na Lei Ordinária n◦10.216/01.  

• Lei 7.853 de 24/10/1989, regulamentada pelo Decreto nº 3.298 de 20/12/1999. 

Estabelece normas gerais que asseguram o exercício dos direitos dos deficientes 

(saúde, educação, trabalho, lazer, previdência social, amparo a infância e 

maternidade). Obs. O art. 8 e incisos define crime punível de reclusão de um a 

quatro anos e multa ações como a de recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou 

fazer cessar sem justa causa a inscrição de aluno em estabelecimento público ou 

particular por motivo da deficiência e outras... 

Ano: 1990 

• Lei nº8.069 - 13 de Julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente; garante 

a educação especializada as crianças deficientes de forma preferencial em rede 

regular, igualdade de condições ao acesso e permanência na escola.   

Ano: 1994 

• Declaração de Salamanca e suas Linhas de Ação(1994); marco para a educação 

especial por apresentar novo caminhos e propostas, redimensionando os sistemas 

educacionais e políticas públicas de educação e saúde em todo país. Interessante 

observar que as mudanças propostas vão do macro(sistema/ governo) ao micro( 

escola/ corpo escolar(equipe: profissionais, professores e alunos) exigindo de 

todos compromisso e comprometimento. 

Ano: 1996 

• Lei nº 9394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Art.58 e 59 assegura 

currículos, métodos, recurso educativo e organização específicos aos deficientes 

dentro de sua especificidade. 

Ano: 1998 



145 
 

• Lei nº 9.610, de 19/12/1998 – Lei do Direito Autoral –Art 46, inciso d.   Possibilita 

a livre reprodução das obras no Sistema Braille. 

• PCNS – Parâmetros Curriculares Nacionais do MEC fornecem estratégias para a 

educação de alunos com necessidades educativas especiais. 

Ano: 2000 

• Lei nº 10.048 de 8 de novembro de 2000 – estabelece prioridade de atendimento 

às pessoas com deficiência. 

Ano: 2001 

• Lei nº 10.172, de 9/01/2001 – Plano Nacional de Educação – prevê objetivos e 

metas até 2006, como: livros falados e em Braille e em caracteres ampliados no 

ensino fundamental, equiparação do ensino e outras medidas... 

• Resolução nº2/CNE/CEB/2001, e seu Parecer nº17/CNE/CEB/2001- aponta os 

caminhos da mudança para os sistemas de ensino nas creches e nas escolas de 

educação infantil, fundamental, médio e profissional. 

• Lei nº 10.216, de 06/04/2001 - Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 

mental. 

Ano: 2004 

• Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. – Define deficiência e acessibilidade 

em todas as suas formas (urbanística, transporte etc); 

• Lei nº 10.845, de 5 de março de 2004 - Institui o Programa de Complementação 

ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência, 

e dá outras providências. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiências – ONU- 13/12/2006; Além da discussão sobre quem são as pessoas 

deficientes, acessibilidade, não-discriminação, igualdade de oportunidade, 

autonomia, situação de risco, a grande novidade foi o “Protocolo Facultativo à 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”. Por esse protocolo, 

pessoas ou entidades poderão encaminhar alegações com denúncia de estarem 

sendo vitimados ou ameaçados de violação das disposições da Convenção pelo 

Estado Parte onde residem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.845.htm
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Ano: 2005 

•  Lei nº 11.126, de 27 de Junho de 2005 - Dispõe sobre o direito do portador de 

deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo 

acompanhado de cão-guia. 

• Lei nº 11.133, de 14 de Julho de 2005 - Institui o Dia Nacional de Luta da Pessoa 

Portadora de Deficiência. 

• Lei nº 11.180, de 23 de setembro de 2005 - Institui o Projeto Escola de Fábrica, 

autoriza a concessão de bolsas de permanência a estudantes beneficiários do 

Programa Universidade para Todos - PROUNI. 

 

 

Ano: 2007 

• Decreto-Lei nº 6.214, de 26/09/2007 - Regulamenta o benefício de prestação 

continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência. 

 

• Decreto-Lei nº 6.243 de 13/11/2007, com redação do Decreto nº 7.611 de 2011- 

estabelece sobre o fundo de manutenção e desenvolvimento da Educação básica 

e de Valorização do profissional de educação – FUNDEB. Considerando as 

matrículas para a educação especial na rede regular em classe comum ou em classe 

especial. 

• Decreto-Lei nº 6.094/2007 – Garante o acesso e a permanência no ensino regular 

e o atendimento as necessidades educacionais dos alunos. Implementação do 

PDE. 

Ano: 2008 

• Decreto Legislativo nº 186 de 09 julho de 2008 - Aprova o texto da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, 

assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007. 

• Decreto nº 6.571 de 18 de setembro de 2008 – dispõem sobre AEE- Atendimento 

Educacional Especializado realizado pela educação especial, a qual elabora, 

organiza planeja atividades pedagógicas com recursos que promovam a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11126.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11180.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm
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acessibilidade e aprendizagem respeitando o aluno e o saber que já adquirido. 

Através deste regulamento constitui este atendimento uma oferta obrigatória. 

 

Ano: 2009 

• Lei nº 11.982, de 16 de Julho de 2009 - Acrescenta parágrafo único ao art. 4º 

da Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para determinar a adaptação de 

parte dos brinquedos e equipamentos dos parques de diversões às necessidades 

das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

• Decreto nº 7.037, de 21 de Dezembro de 2009 - Aprova o Programa Nacional 

de Direitos Humanos. 

 

 

Ano: 2010 

• Resolução nº4, de 13 de julho de 2010- Define Diretrizes Curriculares Nacionais 

gerais para a Educação Básica.  Institui a educação especial como modalidade 

transversal que transita desde a creche até a educação universitária; garante o 

acesso e continuidade na educação. Atribuiu ao professor do AEE a 

responsabilidade de identificar habilidades e necessidades dos estudantes, 

organizar e orientar sobre os serviços e recursos pedagógicos e de acessibilidade 

para a participação e aprendizagem dos estudantes. E para tanto prevê a 

capacitação dos professores e flexibilidade na adaptação curricular. 

• Lei nº 12.319, de 1 de setembro 2010 - Regulamenta a profissão de Tradutor e 

Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 

 

Ano: 2012 

 

• Lei nº 12.587, DE 3 de Janeiro de 2012 - Institui as diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana. 

•  Lei nº 12.622, de 8 de maio de 2012 - Institui o Dia Nacional do Atleta 

Paraolímpico e dá outras providências. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11982.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7037.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12319.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12587.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12622.htm
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Ano: 2015 

 

•  Leiº 13.146, DE 6 de Junho de 2015 -Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e dá outras 

providências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
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ANEXO V 

O PRESENTE ANEXO TEM COMO OBJETIVO TRANSCREVER ALGUMAS LEIS/ 

DECRETOS/ NOTA TÉCNICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUE 

REPRESENTAM RETROCESSO PARA A POLÍTICA DE REFORMA 

PSIQUIÁTRICA. 

DECRETO Nº 9.761, DE 11 DE ABRIL DE 2019  

 Aprova a Política Nacional sobre Drogas.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 

84, caput , inciso VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 

11.343, de 23 de agosto de 2006,  

DECRETA :  

Art. 1º  Fica aprovada a Política Nacional sobre Drogas - Pnad, na forma do Anexo 

, consolidada a partir das conclusões do Grupo Técnico Interministerial instituído pelo 

Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, na Resolução nº 1, de 9 de março de 2018.  

Art. 2º  Os órgãos e as entidades da administração pública federal considerarão, em 

seus planejamentos e em suas ações, os pressupostos, as definições gerais e as diretrizes 

fixadas no Anexo .  

Art. 3º  A Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da 

Cidadania e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública articularão e coordenarão a implementação da Pnad, no âmbito de suas 

competências.  

Art. 4º  Fica revogado o Decreto nº 4.345, de 26 de agosto de 2002.  

Art. 5º  Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.  

Brasília, 11 de abril de 2019; 198º da Independência e 131º da República.  

JAIR MESSIAS BOLSONARO  

Sérgio Moro  

Luiz Henrique Madetta  

Osmar Terra  

Damares Regina Alves  

ANEXO DO DECRETO  Nº 9.761   

Política Nacional sobre Drogas  

1. INTRODUÇÃO  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.761-2019?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9761.htm#anexo
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9761.htm#anexo
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9761.htm#anexo
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4345.htm
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O uso de drogas na atualidade é uma preocupação mundial. Entre 2000 e 2015, 

houve um crescimento de 60% no número de mortes causadas diretamente pelo uso de 

drogas [1] , sendo este dado o recorte de apenas uma das consequências do problema. Tal 

condição extrapola as questões individuais e se constitui como um grave problema de 

saúde pública, com reflexos nos diversos segmentos da sociedade. Os serviços de 

segurança pública, educação, saúde, sistema de justiça, assistência social, dentre outros, 

e os espaços familiares e sociais são repetidamente afetados, direta ou indiretamente, 

pelos reflexos e pelas consequências do uso das drogas.  

Independentemente das questões de gênero, idade, espaço geográfico ou classe 

social, ainda que essas especificidades tenham implicações distintas, o uso de drogas se 

expandiu consideravelmente nos últimos anos e exige reiteradas ações concretas do Poder 

Público, por meio da elaboração de estratégias efetivas para dar respostas neste contexto. 

Tais ações necessitam ser realizadas de forma articulada e cooperada, envolvendo o 

governo e a sociedade civil, alcançando as esferas de prevenção, tratamento, acolhimento, 

recuperação, apoio e mútua ajuda, reinserção social, ações de combate ao tráfico e ao 

crime organizado, e ampliação da segurança pública.  

A proposta de atenção a tal problemática requer, necessariamente, o 

reconhecimento do contexto de que nos últimos anos, em nível nacional e internacional, 

é possível identificar o aumento dos mercados de drogas ilícitas [2] e é necessário 

considerar todas as suas implicações quanto ao monitoramento de fronteiras, à segurança 

pública e à repressão ao tráfico de drogas.  

Dentre as drogas ilícitas, a maconha, em nível mundial, é a droga de maior 

consumo. No Brasil, a maconha é a substância ilícita de maior consumo entre a população. 

Em pesquisa nacional de levantamento domiciliar, realizada no ano de 2012, 6,8% da 

população adulta e 4,3% da população adolescente declararam já ter feito uso dessa 

substância, ao menos, uma vez na vida. Já o uso de maconha, nos últimos 12 meses, é de 

2,5% na população adulta e 3,4% entre adolescentes, sendo que, 62% deste público indica 

a experimentação antes dos 18 anos. Ademais, o uso de maconha, especialmente no 

público adolescente, gera preocupação em decorrência das consequências nocivas do seu 

uso crônico, tais como maiores dificuldades de concentração, aprendizagem e memória, 

sintomas de depressão e ansiedade, diminuição da motivação, sintomas psicóticos, 

esquizofrenia, entre outros prejuízos.  

Com relação à cocaína foi identificado o uso, ao menos uma vez na vida, por 3,8% 

entre adultos e 2,3% entre adolescentes, e no que tange aos últimos 12 meses, 1,7% da 

população adulta e 1,6% da população adolescente referem ter feito uso. Destaca-se que 

a experimentação da cocaína, em 62% das situações, ocorreu antes dos 18 anos. O uso de 

crack, na vida, foi apontado por 1,3% dos adultos e 0,8% dos adolescentes. O uso nos 

últimos 12 meses foi verificado em 0,7% da população adulta e 0,1% dos adolescentes. 

É necessário compreender a limitação de tal pesquisa, por ser uma amostra domiciliar, 

que não considera a população em situação de rua, sendo que tal grupo possui suas 

especificidades, com uma tendência de maior de consumo de tais substâncias.  

No que tange ao uso de drogas lícitas, em nível mundial, o uso de tabaco é 

considerado um dos fatores mais determinantes na carga global de doenças. Com seu uso 

muito vinculado às questões culturais, além dos prejuízos ao usuário, o tabaco acarreta 

complicações àqueles expostos à sua fumaça, denominados fumantes passivos. No Brasil, 
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do ano de 2006 para 2012, houve uma redução de 3,9% na prevalência de fumantes. A 

diminuição do uso do tabaco nos últimos anos é representativa e pode se vincular à 

implementação de ações direcionadas à prevenção, tais como as limitações nas 

veiculações de ações publicitárias. Entretanto, a experimentação e o uso regular iniciam-

se ainda na adolescência, o que indica maior necessidade de ações voltadas para esse 

público, bem como ampliação no controle sobre a comercialização do tabaco entre 

adolescentes. Ao mesmo tempo que se registra uma diminuição no uso de cigarro, 

observa-se o uso crescente de seus similares, como o narguilé, especialmente entre 

adolescentes e jovens. Entidades atuantes na área da prevenção do uso de drogas relatam 

o crescente uso dos derivados do tabaco entre os adolescentes e jovens, fato que ainda 

carece de estatísticas oficiais em nível nacional, bem como ampliação de estudos 

científicos. Ações de marketing , que promovem produtos como narguilé, e induzem a 

conceitos errôneos acerca deste produto, podem vir a induzir o aumento do uso dessas 

substâncias vendidas sem qualquer descrição dos seus efeitos maléficos à saúde [3][4] , 

visto que ações de regulação de sua comercialização ainda são incipientes. Neste sentido, 

dados os prejuízos à saúde, sociais e econômicos, decorrentes do tabaco e de seus 

derivados, estes produtos [5] , em sua comercialização, devem ter as mesmas diretrizes de 

advertência que o cigarro já tem.  

Com relação a outra droga lícita, a experimentação do álcool, tem iniciado cada vez 

mais cedo. No ano de 2006, 13% dos entrevistados tinham experimentado bebidas 

alcoólicas com idade inferior a 15 anos. Esse percentual subiu para 22% em 2012. Esses 

dados são ainda mais preocupantes no público feminino, visto o aumento do uso de 

maneira mais precoce entre as mulheres [6] . Desenvolver estratégias voltadas para o 

público mais jovem é de fundamental relevância, considerando que os efeitos negativos 

do uso sobre este grupo etário são maiores quando comparados a grupos mais velhos, 

sendo a adolescência um período crítico e de risco para o início do uso [7] . De forma 

associada a esse quadro é necessário também refletir sobre o fato de que há comorbidades 

associadas como, por exemplo, a depressão, que se apresenta com maior prevalência entre 

abusadores de álcool. Identificou-se que 5% da população brasileira já realizou alguma 

tentativa de suicídio, destas 24% associadas ao consumo de álcool, o que remete à 

necessidade de atuar diretamente sobre tal realidade [8] .  

Entretanto, ainda se faz necessário o olhar atento para outros grupos etários. As 

mortes causadas em decorrência direta do uso de drogas entre a população com mais de 

50 anos, nos anos 2000, representava 27% e aumentou para 39% [9] em 2015, o que indica 

a necessidade do olhar e de ações estratégias para os distintos grupos.  

Segundo relatório da Organização Mundial da Saúde (2018) [10] , o álcool foi o 7º 

fator de risco no mundo para anos de vida perdidos e o 1º para o indicador chamado 

DALY ( Disability-Adjusted Life Year ), que seria a soma dos anos potenciais de vida 

perdidos, devido à mortalidade prematura e os anos de vida produtiva perdidos devido à 

deficiência.  

Dar respostas efetivas e concretas a estes contextos é de fundamental relevância 

visto que a população brasileira, em quase sua totalidade, posiciona-se favorável à oferta 

de propostas de tratamentos gratuitos para o uso de álcool e outras drogas, além da 

ampliação das já existentes, bem como ao aumento da fiscalização sobre o comércio, 

tanto de drogas lícitas como ilícitas [11] .  
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É evidente com as informações trazidas em relação ao consumo de drogas, lícitas e 

ilícitas e seu contexto social, que há necessidade de atualizar a legislação da política 

pública sobre drogas, considerada a dinamicidade deste problema de ordem social, 

econômica e principalmente de saúde pública.  

2. PRESSUPOSTOS DA POLÍTICA NACIONAL SOBRE DROGAS  

2.1. Buscar incessantemente atingir o ideal de construção de uma sociedade 

protegida do uso de drogas lícitas e ilícitas e da dependência de tais drogas.  

2.2. A orientação central da Política Nacional sobre Drogas considera aspectos 

legais, culturais e científicos, especialmente, a posição majoritariamente contrária da 

população brasileira quanto às iniciativas de legalização de drogas.  

2.3. Reconhecer as diferenças entre o usuário, o dependente e o traficante de drogas 

e tratá-los de forma diferenciada, considerada a natureza, a quantidade da substância 

apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação de apreensão, as 

circunstâncias sociais e pessoais e a conduta e os antecedentes do agente, considerados 

obrigatoriamente em conjunto pelos agentes públicos incumbidos dessa tarefa, de acordo 

com a legislação.  

2.4. O plantio, o cultivo, a importação e a exportação, não autorizados pela União, 

de plantas de drogas ilícitas, tais como a cannabis , não serão admitidos no território 

nacional.  

2.5. Tratar sem discriminação as pessoas usuárias ou dependentes de drogas lícitas 

ou ilícitas.  

2.6. Conscientizar o usuário e a sociedade de que o uso de drogas ilícitas financia 

atividades e organizações criminosas, cuja principal fonte de recursos financeiros é o 

narcotráfico.  

2.7. Garantir o direito à assistência intersetorial, interdisciplinar e transversal, a 

partir da visão holística do ser humano, com tratamento, acolhimento, acompanhamento 

e outros serviços, às pessoas com problemas decorrentes do uso, do uso indevido ou da 

dependência do álcool e de outras drogas.  

2.8. As ações, os programas, os projetos, as atividades de atenção, o cuidado, a 

assistência, a prevenção, o tratamento, o acolhimento, o apoio, a mútua ajuda, a reinserção 

social, os estudos, a pesquisa, a avaliação, as formações e as capacitações objetivarão que 

as pessoas mantenham-se abstinentes em relação ao uso de drogas.  

2.9. Buscar o equilíbrio entre as diversas diretrizes, que compõem de forma 

intersistêmica a Política Nacional sobre Drogas e a Política Nacional sobre o Álcool, nas 

diversas esferas da federação, classificadas, de forma não exaustiva, em:  

a) ações de redução da demanda, incluídas as ações de prevenção, promoção à 

saúde, cuidado, tratamento, acolhimento, apoio, mútua ajuda e reinserção social;  
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b) ações de gestão da política, incluídas as ações de estudo, pesquisa, avaliação, 

formação e capacitação; e  

c) ações de redução da oferta, incluídas as ações de segurança pública, defesa, 

inteligência, regulação de substâncias precursoras, de substâncias controladas e de drogas 

lícitas, repressão da produção não autorizada, de combate ao tráfico de drogas, à lavagem 

de dinheiro e crimes conexos, inclusive por meio da recuperação de ativos que financiem 

ou sejam resultados dessas atividades criminosas.  

2.10. Buscar, de forma ampla, a cooperação nacional e internacional, pública e 

privada, por meio da participação de fóruns sobre o tabaco e seus derivados, álcool e 

outras drogas e do estreitamento das relações de colaboração técnica, científica, 

tecnológica e financeira multilateral, respeitada a soberania nacional.  

2.11. Reconhecer a corrupção, a lavagem de dinheiro e o crime organizado 

vinculado ao narcotráfico como as principais vulnerabilidades a serem alvo das ações de 

redução da oferta de drogas.  

2.12. Reconhecer a necessidade de elaboração de planos que permitam a realização 

de ações coordenadas dos órgãos vinculados à redução da oferta de drogas ilícitas, a fim 

de impedir a utilização do território nacional para o cultivo, a produção, a armazenagem, 

o trânsito e o tráfico de tais drogas.  

2.13. Reconhecer a necessidade de elaboração de planos que permitam a realização 

de ações coordenadas dos órgãos públicos e das organizações da sociedade civil 

vinculados à redução da demanda por drogas.  

2.14. Reconhecer a necessidade de promoção e fomento dos fatores de proteção ao 

uso, ao uso indevido e à dependência do álcool e de outras drogas.  

2.15. Reconhecer o vínculo familiar, a espiritualidade, os esportes, entre outros, 

como fatores de proteção ao uso, ao uso indevido e à dependência do tabaco, do álcool e 

de outras drogas, observada a laicidade do Estado.  

2.16. Reconhecer a necessidade de desenvolvimento de habilidades para a vida, 

como forma de proteção ao uso, ao uso indevido e à dependência do álcool e outras 

drogas.  

2.17. Reconhecer a necessidade de conscientização do indivíduo e da sociedade em 

relação aos fatores de risco, com ações efetivas de mitigação desses riscos, em nível 

individual e coletivo.  

2.18. Reconhecer que a assistência, a prevenção, o cuidado, o tratamento, o 

acolhimento, o apoio, a mútua ajuda, a reinserção social e outros serviços e ações na área 

do uso, do uso indevido e da dependência de drogas lícitas e ilícitas precisam alcançar a 

população brasileira, especialmente sua parcela mais vulnerável.  

2.19. Reconhecer que é necessário tratar as causas e os fatores do uso, do uso 

indevido e da dependência do álcool e de outras drogas, além de promover assistência aos 

afetados pelos problemas deles decorrentes.  
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2.20. Reconhecer a necessidade de tratar o tabagismo, o uso de álcool e de outras 

drogas também como um problema concernente à infância, à adolescência e à juventude, 

de modo a evitar o início do uso, além da assistência àqueles em uso dessas substâncias.  

2.21. Reconhecer a necessidade de novas formas de abordagem e cuidados e do uso 

de tecnologias, ferramentas, serviços e ações digitais inovadoras.  

2.22. Reconhecer a necessidade de alcançar o indivíduo e a sociedade, inclusive em 

formas e locais hoje inalcançados e buscar novos meios de lhes proporcionar informação, 

cuidado e assistência.  

2.23. Reconhecer a importância do desenvolvimento, do fomento e do apoio a 

serviços e ações à distância, de modo a tornar a política sobre drogas lícitas e ilícitas 

alcançável a todos, inclusive com possibilidade de menor custo para o Poder Público.  

2.24. Reconhecer a necessidade de se fazer cumprir as leis e as normas sobre drogas 

lícitas e ilícitas, desenvolver novas ações e regulamentações, especialmente aquelas 

relacionadas à proteção da vida, da saúde, da criança, do adolescente e do jovem, 

inclusive quanto à publicidade de drogas lícitas e à fiscalização da sua venda, publicidade 

e consumo.  

2.25. Reconhecer a necessidade de políticas tributárias que disciplinem o consumo, 

o contrabando e o descaminho de drogas lícitas.  

2.26. Reconhecer a necessidade de impor restrições de disponibilidade de drogas 

lícitas e ilícitas.  

2.27. Reconhecer a necessidade de capacitação e formação da rede relacionada à 

Política Nacional sobre Drogas e da Política Nacional sobre o Álcool, nos âmbitos público 

e privado.  

2.28. Reconhecer a necessidade de estudos, pesquisas e avaliações das ações, dos 

serviços, dos programas e das atividades no âmbito da Política Nacional sobre Drogas e 

da Política Nacional sobre o Álcool, nos âmbitos público e privado.  

2.29. Reconhecer a necessidade de manter programas de monitoramento para 

detecção e avaliação de novas drogas, sintéticas ou não, sua composição, efeitos, danos e 

populações-alvo, a fim de delinear ações de prevenção, tratamento e repressão da oferta.  

2.30. Buscar garantir, por meio do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, o desenvolvimento de estratégias de 

planejamento e avaliação das políticas de educação, assistência social, saúde, trabalho, 

esportes, habitação, cultura, trânsito e segurança pública nos campos relacionados ao 

tabaco e seus derivados, álcool e outras drogas, com uso de estudos técnicos e outros 

conhecimentos produzidos pela comunidade científica.  

2.31. Fundamentar, no princípio da responsabilidade compartilhada, a coordenação 

de esforços entre os diversos segmentos do governo e da sociedade e buscar a efetividade 

e a sinergia no resultado das ações, no sentido de obter redução da oferta e do consumo 
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de drogas, do custo social a eles relacionados e das consequências adversas do uso e do 

tráfico de drogas ilícitas e do uso de drogas lícitas.  

2.32. Buscar constantemente o aperfeiçoamento, a eficiência, a eficácia, a 

efetividade e a transparência para os programas, os projetos, as ações e as iniciativas da 

Política Nacional sobre Drogas, em especial pela mensuração científica e administrativa 

de seus processos, resultados e impactos na sociedade.  

2.33. Incentivar, orientar e propor o aperfeiçoamento da legislação para garantir a 

implementação e a fiscalização das ações decorrentes desta política.  

2.34. Reconhecer o uso das drogas lícitas como fator importante na indução da 

dependência, e que por esse motivo, deve ser objeto de um adequado controle social, 

especialmente nos aspectos relacionados à propaganda, à comercialização e à 

acessibilidade de populações vulneráveis, tais como crianças, adolescentes e jovens.  

2.35. Assegurar, por meio de medidas administrativas, legislativas e jurídicas, o 

cumprimento do disposto nos  

art. 3º , art. 6º , art. 79 , art. 81 e art. 243 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto 

da Criança e do Adolescente e na Convenção sobre os Direitos da Criança, da Assembleia 

Geral das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 

1990 , especialmente no art. 17, quanto ao direito de proteção da criança e do adolescente, 

inclusive nos meios de comunicação, zelando para que a criança, o adolescente e o jovem 

tenham acesso a informações e materiais que visem promover seu bem-estar social, 

espiritual e moral e sua saúde física e mental, promovendo a elaboração de diretrizes 

apropriadas a fim de proteger a criança, o adolescente e o jovem contra informação e 

material prejudiciais ao seu bem-estar, especialmente sobre drogas lícitas ou ilícitas.  

2.36. Buscar assegurar à Pnad o caráter de Política de Estado e garantir de forma 

contínua, recursos orçamentários, humanos, administrativos, científicos e de governança 

para o desenvolvimento de suas ações.  

2.37. Buscar a atuação conjunta e integrada entre órgãos federais, estaduais, 

municipais e distritais.  

3. OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL SOBRE DROGAS  

3.1. Conscientizar e proteger a sociedade brasileira dos prejuízos sociais, 

econômicos e de saúde pública representados pelo uso, pelo uso indevido e pela 

dependência de drogas lícitas e ilícitas.  

3.2. Conscientizar o usuário e a sociedade de que o uso, o uso indevido e a 

dependência de drogas ilícitas financia as organizações criminosas e suas atividades, que 

têm o narcotráfico como principal fonte de recursos financeiros.  

3.3. Garantir o direito à assistência intersetorial, interdisciplinar e transversal, a 

partir da visão holística do ser humano, pela implementação e pela manutenção da rede 

de assistência integrada, pública e privada, com tratamento, acolhimento em comunidade 

terapêutica, acompanhamento, apoio, mútua ajuda e reinserção social, à pessoa com 

problemas decorrentes do uso, do uso indevido ou da dependência do álcool e de outras 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art243.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art243.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm
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drogas e a prevenção das mesmas a toda a população, principalmente àquelas em maior 

vulnerabilidade.  

3.4. Buscar equilíbrio entre as diversas frentes que compõem de forma 

intersistêmica a Pnad, nas esferas da federação, classificadas, de forma não exaustiva, em 

políticas públicas de redução da demanda (prevenção, promoção e manutenção da 

abstinência, promoção à saúde, cuidado, tratamento, acolhimento, apoio, mútua ajuda, 

suporte social e redução dos riscos e danos sociais e à saúde, reinserção social) e redução 

de oferta (ações de segurança pública, de defesa, de inteligência, de regulação de 

substâncias precursoras, de substâncias controladas e de drogas lícitas, além de repressão 

da produção não autorizada, de combate ao tráfico de drogas, à lavagem de dinheiro e 

crimes conexos, inclusive por meio da recuperação de ativos que financiem atividades do 

Poder Público nas frentes de redução de oferta e redução de demanda).  

3.4.1. Cabe ao Poder Público incentivar e fomentar estudos, pesquisas e avaliações 

das políticas públicas e a formação de profissionais que atuam na área.  

3.5. Considerar nas políticas públicas em geral as causas e os fatores relacionados 

ao uso, ao uso indevido e à dependência do tabaco e seus derivados, do álcool e de outras 

drogas e garantir que as pessoas afetadas pelos problemas decorrentes de seu uso sejam 

tratadas de forma integrada e em rede, com o objetivo de que se mantenham abstinentes 

em relação ao uso de drogas.  

3.6. Promover e apoiar novas formas de abordagens e cuidados e o uso de 

tecnologias, ferramentas, serviços e ações digitais e inovadoras, que inclusive 

proporcionem redução de custos para o Poder Público.  

3.7. Cumprir e fazer cumprir as leis e as normas sobre drogas lícitas e ilícitas, 

implementar as ações delas decorrentes e desenvolver ações e regulamentações, 

especialmente aquelas relacionadas à proteção da vida, da saúde, da criança, do 

adolescente e do jovem, inclusive quanto à publicidade de drogas lícitas, à fiscalização 

da venda, da publicidade, do consumo e de restrições a sua disponibilidade.  

3.8. Impor e fazer cumprir restrições de disponibilidade de drogas lícitas e ilícitas.  

3.9. Propor, manter, alterar e fazer cumprir políticas tributárias a fim de inibir o 

consumo, o tráfico e o descaminho de drogas lícitas.  

3.10. Promover, criar estímulos e condições, e apoiar iniciativas de capacitação e 

formação da rede da Pnad e da Política Nacional sobre o Álcool, nos âmbitos público e 

privado.  

3.11. Promover, criar estímulos e condições, e apoiar iniciativas de estudos, 

pesquisas e avaliações das ações, dos serviços, dos programas e das atividades no âmbito 

da Pnad e da Política Nacional sobre o Álcool, nos âmbitos público e privado.  

3.12. Assegurar, por meio de medidas administrativas, legislativas e jurídicas, o 

cumprimento disposto nos art. 3º , art. 6º , art. 79 , art. 81 e art. 243 da Lei nº 8.069, de 

1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção sobre os Direitos da Criança, 

da Assembleia Geral das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto nº 99.710, de 1990 , 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art243.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art243.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm
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especialmente no art. 17, quanto ao direito de proteção da criança e do adolescente, 

inclusive nos meios de comunicação, zelando para que a criança, o adolescente e o jovem 

tenham acesso a informações e materiais que visem promover seu bem-estar social, 

espiritual e moral e sua saúde física e mental, promovendo a elaboração de diretrizes 

apropriadas a fim de proteger a criança, o adolescente e o jovem contra informação e 

material prejudiciais ao seu bem-estar, especialmente das drogas lícitas ou ilícitas.  

3.13. Assegurar políticas públicas para redução da oferta de drogas, por meio de 

atuação coordenada, cooperativa e colaborativa dos integrantes do Sistema Único de 

Segurança Pública - Susp e de outros órgãos responsáveis pela persecução criminal nos 

entes federativos, incluída a realização de ações repressivas e processos criminais contra 

os responsáveis pela produção e pelo tráfico de substâncias proscritas, de acordo com o 

previsto na legislação.  

3.14. Educar, informar, capacitar e formar pessoas, em todos os segmentos sociais, 

para a ação efetiva e eficaz nas reduções de oferta e demanda, com base em 

conhecimentos científicos validados e experiências bem-sucedidas, adequadas à realidade 

nacional, apoiando e fomentando serviços e instituições, públicas ou privadas atuantes na 

área da capacitação e educação continuada relacionadas ao uso, ao uso indevido e à 

dependência do tabaco e seus derivados, do álcool e de outras drogas.  

3.15. Conhecer, sistematizar, divulgar e apoiar iniciativas, ações e campanhas de 

prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas em uma rede operativa, com a finalidade de 

ampliar sua abrangência e eficácia.  

3.16. Regulamentar, avaliar e acompanhar o tratamento, o acolhimento em 

comunidade terapêutica, a assistência e o cuidado de pessoas com uso indevido de álcool 

e outras drogas lícitas e ilícitas e com dependência química, a partir de uma visão holística 

do ser humano, observadas a intersetorialidade e a transversalidade das ações.  

3.16.1. Nesse processo, será considerada a multifatorialidade das causas do uso, do 

uso indevido e da dependência das drogas lícitas e ilícitas.  

3.17. Reduzir as consequências negativas sociais, econômicas e de saúde, 

individuais e coletivas, decorrentes do uso, do uso indevido e da dependência de drogas 

lícitas e ilícitas.  

3.18. Promover a estratégia de busca de abstinência de drogas lícitas e ilícitas como 

um dos fatores de redução dos problemas sociais, econômicos e de saúde decorrentes do 

uso, do uso indevido e da dependência das drogas lícitas e ilícitas.  

3.19. Difundir o conhecimento sobre os crimes, os delitos e as infrações 

relacionados às drogas ilícitas e lícitas, a fim de prevenir e coibir sua prática, por meio da 

implementação e da efetivação de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade 

de vida do cidadão.  

3.20. Combater o tráfico de drogas e os crimes conexos, no território nacional, com 

ênfase às áreas de fronteiras terrestres, aéreas e marítimas e ao crime organizado 

vinculado ao narcotráfico.  
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3.21. Assegurar, de forma contínua e permanente, o combate à corrupção e à 

lavagem de dinheiro, como forma de estrangular o fluxo lucrativo da atividade ilegal que 

diz respeito ao tráfico de drogas.  

3.22. Manter e atualizar continuamente o Observatório Brasileiro de Informações 

sobre Drogas - OBID para fundamentar o desenvolvimento de programas e de 

intervenções dirigidas à redução de demanda (prevenção, tratamento, acolhimento, apoio, 

mútua ajuda e reinserção social), redução de oferta de drogas, resguardados o sigilo, a 

confidencialidade e observados os procedimentos éticos de pesquisa e armazenamento de 

dados.  

3.23. Garantir eficiência, eficácia, cientificidade e rigor metodológico às atividades 

de redução de demanda e de oferta, por meio da promoção, de forma sistemática, de 

levantamentos, pesquisas e avaliações a serem realizados preferencialmente por órgãos 

de referência na comunidade científica e de órgãos que sejam formalmente reconhecidos 

como centros de excelência ou de referência nas áreas de tratamento, acolhimento, 

recuperação, apoio e mútua ajuda, reinserção social, prevenção, capacitação e formação, 

público ou de organizações da sociedade civil sem fins lucrativos.  

3.24. Garantir a realização de estudos e pesquisas com vistas à inovação de métodos 

e programas de redução de demanda e de oferta.  

3.25. Garantir a harmonia da Pnad com outras políticas públicas vinculadas ao tema, 

tais como, a Política Nacional de Controle do Tabaco, a Política Nacional de Álcool, a 

Política Nacional de Saúde Mental e a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa 

Social.  

3.26. Quanto à Política Nacional de Controle do Tabaco, deverão ser tomadas as 

medidas administrativas, jurídicas e legislativas necessárias para que as restrições hoje 

existentes para os produtos do tabaco em geral, inclusive quanto às advertências e 

imagens de impacto dos malefícios causados pelo tabaco e seus derivados sejam aplicadas 

e cumpridas em relação a seus derivados, incluído o narguilé, com rigorosa fiscalização 

para aplicação das leis e das normas estabelecidas, especialmente quanto à proteção da 

criança, do adolescente e do jovem contra a informação e o material prejudicial ao seu 

bem-estar e à sua saúde.  

3.27. Garantir o caráter intersistêmico, intersetorial, interdisciplinar e transversal do 

Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas - Sisnad, por meio de sua articulação com 

outros sistemas de políticas públicas, tais como o Sistema Único de Saúde - SUS, o 

Sistema Único de Assistência Social - SUAS, o Sistema Único de Segurança Pública - 

Susp, entre outros.  

3.28. Garantir recursos orçamentários para o Fundo Nacional Antidrogas - Funad e 

para outros órgãos componentes do Sisnad, para implementação da Pnad, com utilização 

dos recursos decorrentes de apreensão e do perdimento, em favor da União, de bens, de 

direitos e de valores objetos de tráfico ilícito de drogas e outros recursos destinados ao 

Funad.  

3.29. Atuar de forma conjunta e integrada entre órgãos federais, estaduais, 

municipais e distritais.  
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3.30. Propor e manter normas severas para os causadores de acidentes de trânsito 

ou do trabalho decorrentes do uso de drogas lícitas ou ilícitas.  

4. PREVENÇÃO  

4.1. Orientação geral  

4.1.1. A efetiva prevenção ao uso de tabaco e seus derivados, de álcool e de outras 

drogas é fruto do comprometimento, da cooperação e da parceria entre os diferentes 

segmentos da sociedade brasileira e dos órgãos da administração pública federal, 

estadual, distrital e municipal, fundamentada na filosofia da responsabilidade 

compartilhada, com a construção de redes que visem à melhoria das condições de vida e 

promoção geral da saúde da população, da promoção de habilidades sociais e para a vida, 

o fortalecimento de vínculos interpessoais, a promoção dos fatores de proteção ao uso do 

tabaco e de seus derivados, do álcool e de outras drogas e da conscientização e proteção 

dos fatores de risco.  

4.1.2. A execução da Pnad, no campo da prevenção, deve ser realizada nos níveis 

federal, estadual, distrital e municipal, com o apoio dos conselhos nacional, estaduais, 

distrital e municipais de políticas públicas sobre drogas e da sociedade civil organizada, 

adequada às peculiaridades locais e com a priorização das comunidades mais vulneráveis, 

identificadas por diagnósticos que considerem estudos técnicos, indicadores sociais e 

literatura científica.  

4.1.2.1. Os Municípios, os Estados e o Distrito Federal devem ser incentivados pelo 

Governo federal a instituir, fortalecer e divulgar os seus conselhos sobre drogas.  

4.1.3. As ações preventivas devem ser pautadas em princípios éticos e de 

pluralidade cultural, orientadas para a promoção de valores voltados à saúde física, mental 

e social, individual e coletiva, ao bem-estar, à integração socioeconômica, à formação e 

fortalecimento de vínculos familiares, sociais e interpessoais, à promoção de habilidades 

sociais e para a vida, da espiritualidade, à valorização das relações familiares e à 

promoção dos fatores de proteção ao uso do tabaco e seus derivados, do álcool e de outras 

drogas, considerados os diferentes modelos, em uma visão holística do ser humano, com 

vistas à promoção e à manutenção da abstinência.  

4.1.4. As ações preventivas devem ser planejadas e direcionadas ao 

desenvolvimento humano, ao incentivo da educação para a vida saudável e à qualidade 

de vida, ao fortalecimento dos mecanismos de proteção do indivíduo, ao acesso aos bens 

culturais, à prática de esportes, ao lazer, ao desenvolvimento da espiritualidade, à 

promoção e manutenção da abstinência, ao acesso ao conhecimento sobre drogas com 

embasamento científico, considerada a participação da família, da escola e da sociedade 

na multiplicação das ações.  

4.1.5. As mensagens utilizadas em campanhas e programas educacionais e 

preventivos devem ser claras, atualizadas e baseadas em evidências científicas, 

consideradas as especificidades do público-alvo, as diversidades culturais, a 

vulnerabilidade de determinados grupos sociais, incluído o uso de tecnologias e 

ferramentas digitais inovadoras.  
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4.1.6. As políticas e as ações de prevenção devem estimular a regulação do horário 

e de locais de venda de drogas lícitas e a tributação de preços como fatores inibidores de 

consumo, além da restrição da publicidade de tais drogas.  

4.1.7. Deve ser assegurado, por meio de medidas administrativas, legislativas e 

jurídicas, o cumprimento do disposto nos  

art. 3º , art. 6º , art. 79 , art. 81 e art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na 

Convenção sobre os Direitos da Criança, da Assembleia Geral das Nações Unidas, 

promulgada pelo Decreto nº 99.710, de 1990 , especialmente no art. 17, quanto ao direito 

de proteção da criança e do adolescente, inclusive nos meios de comunicação, zelar para 

que a criança, o adolescente e o jovem tenham acesso a informações e materiais que visem 

promover seu bem-estar social, espiritual e moral e sua saúde física e mental e promover 

a elaboração de diretrizes apropriadas a fim de proteger crianças, adolescentes e jovens 

contra informação e material prejudiciais ao seu bem-estar, especialmente sobre drogas 

lícitas e ilícitas.  

4.1.8. O tabagismo, o uso de álcool e de outras drogas devem ser tratados como um 

problema concernente à infância, à adolescência e à juventude, de modo a evitar o início 

do uso, além de garantir o tratamento, a assistência e o cuidado àqueles já em uso dessas 

substâncias.  

4.2. Diretrizes  

4.2.1. Garantir aos pais ou responsáveis, representantes de entidades 

governamentais e não-governamentais, iniciativa privada sem fins lucrativos, educadores, 

religiosos, líderes estudantis e comunitários, conselheiros federais, estaduais, distritais e 

municipais e outros atores sociais, capacitação continuada direta, ou por meio de 

instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, sobre prevenção do uso de drogas 

lícitas e ilícitas, com vistas ao engajamento no apoio às atividades preventivas com base 

na filosofia da responsabilidade compartilhada, inclusive com a utilização de plataformas 

online, à distância e a formalização de parcerias no âmbito do Poder Público e com as 

organizações da sociedade civil sem fins lucrativos.  

4.2.2. Dirigir ações de educação preventiva, inclusive em parcerias públicas ou com 

entidades privadas sem fins lucrativos, de forma continuada, com foco no indivíduo e em 

seu contexto sociocultural, a partir da visão holística do ser humano e buscar de forma 

responsável e em conformidade com as especificidades de cada público-alvo:  

a) desestimular seu uso inicial;  

b) promover a abstinência; e  

c) conscientizar e incentivar a diminuição dos riscos associados ao uso, ao uso 

indevido e à dependência de drogas lícitas e ilícitas.  

4.2.3. Dirigir esforço especial para crianças, adolescentes e jovens, com vistas à 

garantia dos direitos destas a uma vida saudável e à prevenção ao consumo de drogas, em 

faixas etárias sabidamente de maior risco, inclusive com apoio a iniciativas e serviços de 

instituições públicas e privadas sem fins lucrativos.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art243.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm
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4.2.4. Promover e apoiar ações de prevenção que visem à melhoria das condições 

de vida e promoção geral da saúde e à promoção de habilidades sociais e para a vida, o 

fortalecimento de vínculos interpessoais, a promoção dos fatores de proteção ao uso do 

tabaco e seus derivados, do álcool e de outras drogas e a conscientização e proteção contra 

os fatores de risco.  

4.2.5. Promover e apoiar ações que promovam o vínculo familiar, o 

desenvolvimento da espiritualidade e a prática de esportes, entre outras, como fatores de 

proteção ao uso de tabaco e seus derivados, de álcool e de outras drogas.  

4.2.6. Considerar as causas e os fatores relacionados ao uso, ao uso indevido e à 

dependência do tabaco e seus derivados, de álcool e de outras drogas na formulação de 

ações, atividades e programas preventivos.  

4.2.7. Tratar as ações preventivas relativas ao tabagismo e ao uso de álcool e de 

outras drogas também como um problema concernente à infância, à adolescência e à 

juventude, de modo a evitar o início do uso de tais substâncias.  

4.2.8. Assegurar, por meio de medidas administrativas, legislativas e jurídicas, o 

cumprimento do disposto nos art. 3º , art. 6º , art. 79 , art. 81 e art. 243 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente e na Convenção sobre os Direitos da Criança, da Assembleia 

Geral das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto nº 99.710, de 1990 , especialmente 

no art. 17, quanto ao direito de proteção da criança e do adolescente, inclusive nos meios 

de comunicação, zelar para que a criança e o adolescente tenham acesso a informações e 

materiais que visem promover seu bem-estar social, espiritual e moral e sua saúde física 

e mental e promover a elaboração de diretrizes apropriadas a fim de proteger a criança, o 

adolescente e o jovem contra informação e material prejudiciais ao seu bem-estar, 

especialmente sobre drogas lícitas e ilícitas.  

4.2.9. Fazer cumprir as leis e as normas sobre drogas lícitas e ilícitas, implementar 

ações decorrentes e desenvolver novas ações e regulamentações, especialmente aquelas 

relacionadas à proteção da vida, da saúde, principalmente da criança, do adolescente e do 

jovem, inclusive quanto à publicidade de drogas lícitas, à fiscalização da venda, da 

publicidade e do consumo, à redução do horário e de locais de disponibilidade de drogas 

lícitas, à sua tributação de preços como fatores inibidores de consumo.  

4.2.10. Promover e apoiar ações específicas para a população em situação de rua, 

indígenas e gestantes, que visem à prevenção e à proteção da vida e à promoção da saúde, 

por meio de ações e da constituição de serviços em instituições públicas e privadas sem 

fins lucrativos.  

4.2.11. Promover, estimular e apoiar a capacitação continuada, inclusive pela 

formação de parcerias com o Poder Público e as organizações da sociedade civil sem fins 

lucrativos, o trabalho interdisciplinar e multiprofissional, com a participação dos atores 

sociais envolvidos no processo, possibilitando que se tornem multiplicadores, com o 

objetivo de ampliar, articular e fortalecer as redes sociais, com vistas ao desenvolvimento 

integrado de programas de promoção geral à saúde e de prevenção ao uso de tabaco e 

seus derivados, álcool e outras drogas.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art243.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art243.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm
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4.2.12. Manter, atualizar e divulgar de forma sistematizada e contínua informações 

de prevenção sobre o uso de drogas lícitas e ilícitas, integrado ao OBID, acessível à 

sociedade, de forma a favorecer a formulação e a implementação de ações de prevenção, 

incluído o mapeamento e a divulgação de boas práticas existentes no Brasil e em outros 

países, avaliadas em termos de eficácia e efetividade.  

4.2.13. Incluir processo de avaliação permanente dos programas, projetos, ações e 

iniciativas de prevenção realizadas pelos Governos federal, estaduais, distrital e 

municipais, observadas as especificidades regionais e locais.  

4.2.14. Fundamentar campanhas e programas de prevenção ao uso de tabaco e seus 

derivados, álcool e outras drogas em pesquisas e levantamentos sobre o uso de drogas 

lícitas e ilícitas e suas consequências, de acordo com a população-alvo, respeitadas as 

características regionais e as peculiaridades dos diversos segmentos populacionais.  

4.2.15. Buscar, de forma ampla, a cooperação nacional e internacional, pública e 

privada sem fins lucrativos, participar de fóruns sobre o tabaco e seus derivados, o álcool 

e outras drogas e estreitar as relações de colaboração técnica, científica, tecnológica e 

financeira multilateral, respeitando a soberania nacional.  

4.2.16. Promover e apoiar novas formas de abordagem e cuidados, o uso de 

tecnologias, ferramentas, serviços e ações digitais inovadoras.  

4.2.17. Propor a inclusão, na educação básica, média e superior, de conteúdos 

relativos à prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas, com ênfase na promoção da vida, 

da saúde, na promoção de habilidades sociais e para a vida, formação e fortalecimento de 

vínculos, promoção dos fatores de proteção às drogas, conscientização e proteção contra 

os fatores de risco.  

4.2.18. Priorizar ações interdisciplinares e contínuas, de caráter preventivo e 

educativo na elaboração de programas de saúde para o trabalhador e seus familiares, e 

oportunizar a prevenção do uso de tabaco e seus derivados, de álcool e de outras drogas, 

no ambiente de trabalho ou fora dele, em todos os turnos, com vistas à melhoria da 

qualidade de vida e à segurança nas empresas e fora delas, baseadas no processo da 

responsabilidade compartilhada, tanto do empregado como do empregador.  

4.2.19. Recomendar a criação de mecanismos de incentivos, fiscais ou de outra 

ordem, para que empresas e instituições desenvolvam ações de caráter preventivo sobre 

o uso de drogas lícitas e ilícitas, inclusive para pessoas jurídicas que admitam em seus 

quadros profissionais egressos de sistema de tratamento, acolhimento, recuperação, apoio 

e reinserção de dependentes do álcool e outras drogas.  

5. TRATAMENTO, ACOLHIMENTO, RECUPERAÇÃO, APOIO, MÚTUA AJUDA E 

REINSERÇÃO SOCIAL  

5.1. Orientação Geral  

5.1.1. O Estado deve estimular, garantir e promover ações para que a sociedade, 

incluídos os usuários, os dependentes, os familiares e as populações específicas, possa 

assumir com responsabilidade ética o tratamento, o acolhimento, a recuperação, o apoio, 
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a mútua ajuda e a reinserção social, apoiada técnica e financeiramente pelos órgãos da 

administração pública na abordagem do uso indevido e da dependência do tabaco e seus 

derivados, do álcool e de outras drogas.  

5.1.1.1. Tais ações podem ser executadas diretamente pelo Poder Público, nos 

níveis federal, estadual, distrital e municipal, e pelas organizações não-governamentais 

sem fins lucrativos.  

5.1.2. As ações de tratamento, acolhimento, recuperação, apoio, mútua ajuda e 

reinserção social serão vinculadas a pesquisas científicas, deverão avaliar, incentivar e 

multiplicar as políticas que tenham obtido resultados efetivos, com garantia de alocação 

de recursos técnicos e financeiros, para a realização dessas práticas e pesquisas na área, e 

promoverão o aperfeiçoamento do adequado cuidado das pessoas com uso abusivo e 

dependência de drogas lícitas e ilícitas, em uma visão holística do ser humano, com vistas 

à promoção e à manutenção da abstinência.  

5.1.3. No Orçamento Geral da União devem ser previstas dotações orçamentárias, 

em todos os ministérios responsáveis pelas ações da Pnad e da Política Nacional sobre o 

Álcool, que serão distribuídas com base em avaliação das necessidades específicas para 

a área de tratamento, acolhimento, recuperação, apoio, mútua ajuda e reinserção social, 

para estimular a responsabilidade compartilhada entre o governo e a sociedade.  

5.1.4. Promover e garantir a articulação e a integração das intervenções para 

tratamento, recuperação, reinserção social, por meio das Unidades Básicas de Saúde, 

Ambulatórios, Centros de Atenção Psicossocial, Unidades de Acolhimento, 

Comunidades Terapêuticas, Hospitais Gerais, Hospitais Psiquiátricos, Hospitais-Dia, 

Serviços de Emergências, Corpo de Bombeiros, Clínicas Especializadas, Casas de Apoio 

e Convivência, Moradias Assistidas, Grupos de Apoio e Mútua Ajuda, com o Sisnad, o 

SUS, o SUAS, o Susp e outros sistemas relacionados para o usuário e seus familiares, por 

meio de distribuição de recursos técnicos e financeiros por parte do Estado, nas esferas 

federal, estadual, distrital e municipal.  

5.1.5. A capacitação continuada, avaliada e atualizada dos setores governamentais 

e não-governamentais envolvidos com tratamento, acolhimento, recuperação, apoio, 

mútua ajuda e reinserção social dos usuários, dependentes químicos e seus familiares deve 

ser garantida, com uso de recursos financeiros da União, dos Estados, dos Municípios e 

do Distrito Federal, com o objetivo de multiplicar os conhecimentos na área.  

5.2. Diretrizes  

5.2.1. Desenvolver e disponibilizar banco de dados, com informações científicas 

atualizadas, para subsidiar o planejamento e a avaliação das práticas de prevenção, 

tratamento, recuperação, acolhimento, apoio, mútua ajuda e reinserção social sob a 

responsabilidade de órgãos públicos, privados ou de organizações não-governamentais 

sem fins lucrativos, e as informações serão de abrangência regional, estadual, municipal 

e distrital ou, se necessário, serão georreferenciadas, com ampla divulgação, fácil acesso 

e resguardado o sigilo das informações.  

5.2.2. Definir normas mínimas que regulem o funcionamento de instituições 

dedicadas ao tratamento, ao acolhimento, à recuperação e à reinserção social, em 
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quaisquer modelos ou formas de atuação, monitorar e fiscalizar o cumprimento dessas 

normas, respeitado o âmbito de atuação de cada instituição, a partir de uma visão holística 

do ser humano, observadas a intersetorialidade e a transversalidade das ações.  

5.2.2.1. Nesse processo, será considerada a multifatorialidade das causas do uso, do 

uso indevido e da dependência das drogas lícitas e ilícitas e com vistas à promoção e à 

manutenção da abstinência.  

5.2.3. Estabelecer procedimentos de avaliação para as intervenções terapêuticas e 

de recuperação, com base em parâmetros comuns, de forma a permitir a comparação de 

resultados entre as diversas formas de intervenção, as suas ações e os serviços ofertados.  

5.2.4. Desenvolver, adaptar e implementar diversas modalidades de tratamento, 

acolhimento, recuperação, apoio, mútua ajuda e reinserção social dos dependentes do 

tabaco e seus derivados, do álcool e de outras drogas, inclusive seus familiares, às 

características específicas dos diferentes grupos, incluídos crianças e adolescentes, 

adolescentes em medida socioeducativa, mulheres, homens, população LGBTI, gestantes, 

idosos, moradores de rua, pessoas em situação de risco social, portadores de 

comorbidades, população carcerária e egressos, trabalhadores do sexo e populações 

indígenas, por meio de recursos técnicos e financeiros.  

5.2.5. Estimular e apoiar, inclusive financeiramente, o trabalho de comunidades 

terapêuticas, de adesão e permanência voluntárias pelo acolhido, de caráter residencial e 

transitório, inclusive entidades que as congreguem ou as representem.  

5.2.6. Estimular e apoiar, inclusive financeiramente, o aprimoramento, o 

desenvolvimento e a estruturação física e funcional das Comunidades Terapêuticas e de 

outras entidades de tratamento, acolhimento, recuperação, apoio e mútua ajuda, 

reinserção social, de prevenção e de capacitação continuada.  

5.2.7. Estimular o trabalho de instituições residenciais de apoio provisório, criadas 

como etapa intermediária na recuperação, dedicadas à reinserção social e ocupacional 

após período de intervenção terapêutica aguda.  

5.2.8. Propor, por meio de dispositivos legais, incluídos incentivos fiscais, o 

estabelecimento de parcerias e de convênios que envolvam os governos federal, estaduais, 

municipais e distrital e que possibilitem a atuação de instituições e organizações públicas, 

não-governamentais ou privadas sem fins lucrativos, que contribuam no tratamento, no 

acolhimento, na recuperação, no apoio e na mútua ajuda, na reinserção social, na 

prevenção e na capacitação continuada.  

5.2.9. Estimular e apoiar ações e serviços destinados a pessoas reclusas, ex-

apenados ou sujeitos a penas administrativas.  

5.2.10. Garantir a destinação parcial dos recursos provenientes das arrecadações do 

Funad, composto por recursos advindos da apropriação de bens e valores apreendidos em 

decorrência do crime do narcotráfico, para tratamento, acolhimento, recuperação, apoio 

e mútua ajuda, reinserção social, prevenção, educação continuada.  
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5.2.11. Propor que a Agência Nacional de Saúde Suplementar regule o atendimento 

assistencial em saúde para os transtornos mentais ou por abuso de substâncias 

psicotrópicas, de modo a garantir tratamento tecnicamente adequado previsto na Política 

Nacional de Saúde Mental e na Pnad.  

5.2.12. Estimular e apoiar, inclusive financeiramente, a Rede Nacional de 

Mobilização Comunitária e Apoio a Familiares de Dependentes de Drogas, em 

articulação com grupos e entidades da sociedade civil de reconhecida atuação nesta área.  

5.2.13. Estimular e apoiar, inclusive financeiramente, entidades dedicadas à 

formação, à capacitação e ao suporte a grupos de apoio e mútua ajuda e seus facilitadores 

ou moderadores.  

5.2.14. Desenvolver novos modelos de assistência e cuidado, por meio de 

credenciamento de entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, de modo a permitir 

que esse serviço possa atingir a população nos diferentes pontos do território nacional, 

incluídas propostas para atendimentos de públicos-alvo diferenciados, com apoio 

financeiro.  

5.2.15. Estimular e apoiar o desenvolvimento de novas formas de grupos de apoio 

e mútua ajuda, inclusive virtuais, de modo a atingir o público-alvo no seu próprio 

território, com foco na autonomia do usuário, quando possível, para escolha da melhor 

forma de receber assistência à sua demanda, mediante plataformas e formas próprias.  

6. REDUÇÃO DA OFERTA  

6.1. Orientação Geral  

6.1.1. A redução substancial dos crimes relacionados ao tráfico de drogas ilícitas, 

ao uso de tais substâncias e ao uso de drogas lícitas, responsáveis pelo alto índice de 

violência no País, deve proporcionar melhoria nas condições de segurança das pessoas.  

6.1.2. Ações contínuas de combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, ao crime 

organizado e de gestão de ativos criminais vinculados ao narcotráfico serão consideradas 

as principais questões a serem alvo das ações de redução da oferta.  

6.1.3. Meios adequados serão assegurados à promoção da saúde e à preservação das 

condições de trabalho e da saúde física e mental dos profissionais de segurança pública, 

incluída a assistência jurídica, em especial pelo Sistema Integrado de Educação e 

Valorização Profissional - Sievap.  

6.1.4. As ações contínuas de repressão serão promovidas para redução da oferta das 

drogas ilegais e seu uso, para erradicação e apreensão permanentes de tais substâncias 

produzidas no território nacional ou estrangeiro, para bloqueio do ingresso das drogas 

oriundas do exterior, destinadas ao consumo interno ou ao mercado internacional, para 

identificação e desmantelamento das organizações criminosas e para gestão de ativos 

criminais apreendidos por meio das ações de redução da oferta.  

6.1.5. A coordenação, a promoção e a integração das ações dos setores 

governamentais, responsáveis pelas atividades de prevenção e repressão ao tráfico de 
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drogas ilícitas, nos níveis de governo, orientarão a todos que possam apoiar, aprimorar e 

facilitar este trabalho.  

6.1.6. A execução da Pnad deve estimular e promover a participação e o 

engajamento de organizações não-governamentais e dos setores organizados da 

sociedade, de forma harmônica com as diretrizes governamentais.  

6.1.7. As ações dos integrantes do Susp, do Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Departamento de 

Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de 

Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Secretaria Especial da Receita 

Federal do Ministério da Economia, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e dos 

demais setores governamentais com responsabilidade na redução da oferta devem receber 

irrestrito apoio na execução de suas atividades.  

6.1.8. É necessária a interação permanente entre os órgãos do Sisnad, o Poder 

Judiciário e o Ministério Público, por meio dos órgãos competentes, com vistas a agilizar 

a implementação da tutela cautelar, com o objetivo de evitar a deterioração dos bens 

apreendidos.  

6.2. Diretrizes  

6.2.1. Conscientizar e estimular a colaboração espontânea e segura das pessoas e 

das instituições cujos órgãos sejam encarregados da prevenção e da repressão ao tráfico 

de drogas, garantido o anonimato.  

6.2.2. Centralizar, por meio do Sistema Nacional de Informações de Segurança 

Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de 

Digitais e de Drogas - Sinesp, informações que permitam promover o planejamento 

integrado e coordenado das ações repressivas dos diferentes órgãos, disponibilizar tais 

informações aos entes federativos e atender às solicitações de organismos nacionais e 

internacionais com os quais o País mantém acordos.  

6.2.3. Estimular operações repressivas e assegurar condições técnicas e financeiras, 

para ações integradas entre os órgãos federais, estaduais, municipais e distritais, 

responsáveis pela redução da oferta, coordenadas de acordo com os princípios do Susp, 

sem relação de subordinação, com o objetivo de prevenir e combater os crimes 

relacionados às drogas, inclusive do combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao 

crime organizado vinculado ao narcotráfico, como alvo das ações de redução da oferta.  

6.2.4. Incrementar a cooperação internacional, estabelecer e reativar protocolos e 

ações coordenadas e fomentar a harmonização de suas legislações, especialmente com os 

países vizinhos, em consonância com os pressupostos, as orientações gerais e as diretrizes 

fixados na Pnad relativo à redução da oferta, observada a soberania nacional.  

6.2.5. Apoiar a realização de ações dos órgãos responsáveis pela investigação, 

fiscalização e controle nas esferas federal, estadual e municipal e distrital, para impedir 

que bens e recursos provenientes do tráfico de drogas sejam legitimados no Brasil e no 

exterior.  
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6.2.6. Planejar e adotar medidas para tornar a repressão eficaz e cuidar para que as 

ações de fiscalização e investigação sejam harmonizadas, mediante a concentração dessas 

atividades dentro da jurisdição penal em que o Poder Judiciário e a Polícia repressiva 

disponham de recursos técnicos, financeiros e humanos adequados para promover e 

sustentar a ação contínua de desmonte das organizações criminosas e de apreensão, 

destinação e destruição do estoque de suas drogas, ativos e mercadorias correlatas.  

6.2.7. Manter fluxo de informações entre a Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e os integrantes do Susp sobre os 

bens móveis, imóveis e financeiros apreendidos de narcotraficantes, a fim de agilizar sua 

utilização ou alienação, por via da tutela cautelar ou de sentença com trânsito em julgado.  

6.2.8. Priorizar as ações de combate às drogas ilícitas vinculadas ao crime 

organizado, em especial nas regiões com maiores indicadores de homicídios.  

6.2.9. Controlar e fiscalizar, por meio dos órgãos competentes dos Ministérios da 

Justiça e Segurança Pública, da Saúde e da Economia e das Secretarias de Fazenda 

estaduais, municipais e distrital, o comércio e o transporte de insumos que possam ser 

utilizados para produzir drogas, sintéticas ou não.  

6.2.10. Coibir o plantio e cultivo, não autorizado pela União, de plantas de drogas 

ilícitas, tais como as do gênero cannabis .  

6.2.11. Estimular e assegurar a coordenação e a integração entre os membros do 

Susp vinculados ao Sisnad, para o aperfeiçoamento das políticas, das estratégias e das 

ações comuns de combate ao narcotráfico e aos crimes conexos.  

6.2.12. Promover e incentivar as ações de desenvolvimento sustentável de forma a 

diminuir o peso da vulnerabilidade econômica e social como fator de risco para o 

envolvimento no narcotráfico.  

6.2.13. Estabelecer, de forma harmônica, planos, objetivos e metas comuns para os 

componentes do Sisnad e do Susp responsáveis por ações de redução da demanda, que 

considerem o conjunto da Pnad e da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa 

Social, em especial dados criminais, epidemiológicos e de inteligência.  

6.2.14. Assegurar, por meio de avaliação de resultados, recursos orçamentários no 

âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal para o aparelhamento das polícias 

especializadas na repressão às drogas e estimular mecanismos de integração e 

coordenação dos órgãos que possam prestar apoio adequado às suas ações.  

6.2.15. Intensificar a capacitação dos profissionais de Segurança Pública, dos 

membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, com funções nas áreas de 

prevenção e repressão ao tráfico de drogas ilícitas em todos os níveis de governo e 

estimular a criação de departamentos especializados nas atividades de combate às drogas 

no território nacional.  

6.2.16. Estruturar, no âmbito do Sisnad, sistema de alerta rápido para novas drogas, 

e estimular as universidades e outras instituições de pesquisa, públicas ou privadas, a 
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pesquisar novas drogas, em relação à sua composição, potencial de ação, potencial tóxico, 

agravos à saúde e dependência química, entre outros.  

7. ESTUDOS, PESQUISAS E AVALIAÇÕES  

7.1. Orientações gerais  

7.1.1. Meios necessários serão garantidos para estimular, fomentar, realizar e 

assegurar, com a participação das instâncias federal, estadual, municipal e distrital e de 

entidades não-governamentais sem fins lucrativos, o desenvolvimento permanente de 

estudos, pesquisas e avaliações, que permitam aprofundar o conhecimento sobre drogas 

lícitas e ilícitas, a extensão do consumo e sua evolução, a prevenção do uso, da repressão, 

do tratamento, do acolhimento, da recuperação, do apoio e mútua ajuda, reinserção social, 

capacitação e formação, observados os preceitos éticos envolvidos.  

7.1.2. Meios necessários serão garantidos à realização de estudos, análises e 

avaliações sobre as práticas das intervenções públicas e privadas, nas áreas de prevenção 

do uso, do uso indevido e da dependência de drogas, repressão, tratamento, acolhimento, 

recuperação, apoio e mútua ajuda, reinserção social, capacitação e formação e redução da 

oferta e os resultados orientarão a continuidade ou a reformulação dessas práticas.  

7.2. Diretrizes  

7.2.1. Promover e realizar, periódica e regularmente, levantamentos abrangentes e 

sistemáticos sobre o consumo de drogas lícitas e ilícitas, incentivar e fomentar a 

realização de pesquisas dirigidas à sociedade, considerada a extensão territorial do País e 

as características regionais, culturais e sociais, além daquelas voltadas para populações 

específicas, por meio de instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos.  

7.2.2. Incentivar e fomentar a realização de pesquisas básicas, epidemiológicas, 

qualitativas e de inovações tecnológicas, desenvolvidas por organizações governamentais 

e não-governamentais sem fins lucrativos, sobre os determinantes e condicionantes de 

riscos e agravos das drogas, o conhecimento sobre as drogas lícitas e ilícitas, a extensão 

do consumo e sua evolução, a prevenção do uso, a repressão, o tratamento, o acolhimento, 

a recuperação, o apoio, a mútua ajuda e a reinserção social.  

7.2.3. Assegurar, por meio de pesquisas, a identificação de princípios norteadores 

de programas preventivos e terapêuticos.  

7.2.4. Garantir que sejam divulgados por meio do OBID e por meio de comunicação 

impresso, as pesquisas, os levantamentos e as avaliações referentes ao uso do tabaco e 

seus derivados, do álcool e de outras drogas, contratados pelo governo federal, e outros 

trabalhos nacionais e internacionais de relevantes, que permitam aperfeiçoar uma rede de 

informações confiáveis para subsidiar o intercâmbio com instituições regionais, nacionais 

e estrangeiras, além de organizações multinacionais similares.  

[1] Relatório Mundial sobre Drogas 2018 – UNODC. Disponível em: 

http://www.unodc.org/wdr2018/index.html  
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Ministério da Saúde Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas Coordenação-Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras 

Drogas 

NOTA TÉCNICA Nº 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS 

 

  Assunto: Esclarecimentos sobre as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e 

nas Diretrizes da Política Nacional sobre Drogas 

  

Resolução CIT n.º 32/2017, de 17 de dezembro de 2017 Portaria GM/MS n.º 3588, de 21 

de dezembro de 2017 Portaria Interministerial n.º 2, de 21 de dezembro de 2017 Portaria 

GM/MS n.º 2663, de 11 de outubro de 2017 Portaria GM/MS n.º 1315, de 11 de março 

de 2018 Resolução CONAD n.º 1, de 9 de março de 2018 Portaria SAS/MS 544, de 7 de 

maio de 2018 Portaria GM/MS n.º 2.434, de 15 de agosto de 2018 Resolução CIT n.º 

35/2018, 25 de janeiro de 2018 Resolução CIT n.º 36/2018, de 25 de janeiro de 2018 

  

A Portaria n.º 3588, de 21 de dezembro de 2017, altera as Portarias de Consolidação n.º 

3 e n.º 6, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS), delineando novas diretrizes de ações propostas de forma conjunta pela União, 

Estados e Municípios para o fortalecimento da RAPS,  que se esclarecem por meio da 

presente Nota Técnica, sendo as demais portarias citadas acessórias e  complementares. 

Ademais, a presente Nota Técnica apresenta também a Resolução do Conselho Nacional 

de Políticas sobre Drogas (CONAD), que modificou as Diretrizes da Política Nacional 

sobre Drogas, fato este que altera as orientações para o tratamento e reinserção social de 

pacientes que apresentam dependência química e que estão em seguimento na RAPS. 

  

1        Introdução 

  

A Política Nacional de Saúde Mental compreende as estratégias e diretrizes adotadas pelo 

país, com o objetivo de organizar o tratamento e assistência aos pacientes e seus familiares 

na área de Saúde Mental. Abrange a atenção a pessoas com necessidades relacionadas a 

transtornos mentais como depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, 

transtorno obsessivo-compulsivo, dentre outros, incluindo aquelas com quadro de uso 

nocivo e dependência de substâncias psicoativas (álcool, maconha, cocaína, crack e outras 

drogas). Dentro das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), propõe-se a implantação 
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de uma Rede de serviços aos usuários que seja plural, com diferentes graus de 

complexidade e que promovam assistência integral para diferentes demandas, desde as 

mais simples às mais complexas/graves. As abordagens e condutas devem ser baseadas 

em evidências científicas, atualizadas constantemente. Esta Política busca promover uma 

maior integração e participação social do indivíduo que apresenta transtorno mental. Os 

pacientes que apresentam transtornos mentais, no âmbito do SUS, recebem atendimento 

na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). A construção de uma rede de assistência 

segura, eficaz e humanizada às pessoas com transtornos mentais tem sido um processo 

contínuo. Nesse cenário, após meses de debate, em dezembro de 2017, a Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT), que reúne o Ministério da Saúde e representantes dos 

Estados (CONASS) e Municípios (CONASEMS), anunciou medidas para fortalecer esse 

atendimento no SUS, promovendo mudanças na Política Nacional de Saúde Mental 

(Resolução CIT No. 32/2017 e Portaria No. 3.588/2017), com o objetivo de torná-la mais 

acessível, eficaz, resolutiva e humanizada. Estamos em um processo evolutivo de reforma 

do modelo de assistência em saúde mental, que necessitava de aprimoramentos, sem 

perder a essência de respeito à lei 10.216/01. A iniciativa enfrenta desafios e problemas 

já conhecidos. O objetivo é fazer com que pacientes, dos casos menos complexos aos 

mais graves, tenham acesso a tratamento efetivo no SUS, de acordo com suas 

necessidades e peculiaridades, sem deixar de lado nenhuma modalidade de tratamento 

validada e aplicável. Para expandir e qualificar a RAPS, foi destinado pelo Governo 

Federal um adicional de mais de R$ 320 milhões por ano, totalizando R$ 1,5 bilhão. A 

RAPS foi ampliada e passa a contar com hospitais psiquiátricos especializados, hospitais-

dia, unidades ambulatoriais e CAPS IV AD, além dos antigos serviços já existentes, com 

o objetivo de ofertar uma variedade de cuidados, que possam dar conta das diferentes 

necessidades dos pacientes e seus familiares. As ações foram construídas conjuntamente 

entre os gestores do SUS e cerca de 70 entidades, todas conhecedoras da realidade da 

saúde mental no país. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) passa a ser formada pelos 

seguintes pontos de atenção (Serviços): CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), em suas 

diferentes modalidades Serviço Residencial Terapêutico (SRT) Unidade de Acolhimento 

(adulto e infanto-juvenil) Enfermarias Especializadas em Hospital Geral Hospital 

Psiquiátrico Hospital-Dia Atenção Básica Urgência e Emergência Comunidades 

Terapêuticas Ambulatório Multiprofissional de Saúde Mental - Unidades Ambulatorias 

Especializadas Todos os Serviços, que compõem a RAPS, são igualmente importantes e 

devem ser incentivados, ampliados e fortalecidos. O Ministério da Saúde não considera 
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mais Serviços como sendo substitutos de outros, não fomentando mais fechamento de 

unidades de qualquer natureza. A Rede deve ser harmônica e complementar. Assim, não 

há mais porque se falar em “rede substitutiva”, já que nenhum Serviço substitui outro. O 

país necessita de mais e diversificados tipos de Serviços para a oferta de tratamento 

adequado aos pacientes e seus familiares. Um dos pontos da Nova Política Nacional de 

Saúde Mental é a expansão dos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), 

equipamentos voltados à reinserção social dos pacientes e fundamentais para a 

desinstitucionalização dos que moram em hospitais psiquiátricos. Nas novas ações do 

Ministério da Saúde, as SRTs também passam a acolher pacientes com transtornos metais 

em outras situações de vulnerabilidade, como por exemplo, aqueles que vivem nas ruas e 

também os que são egressos de unidades prisionais comuns. Além dos SRTs, o Governo 

Federal liberou recurso para a expansão de outros serviços da RAPS, importantes para a 

oferta de tratamento em serviços de base comunitária. Apenas no ano de 2018, foram 

habilitados 108 CAPS, 92 SRTs, 140 Leitos em Hospitais Gerais e 03 Unidades de 

Acolhimento. Nos dois últimos anos, o Ministério da Saúde criou cerca de 40% de todos 

os SRTs existente no país. Outro ponto é aprimorar refere-se às estratégias para 

abordagem das pessoas com uso nocivo de drogas e com dependência de substâncias 

psicoativas, levando o poder público às áreas de maior vulnerabilidade social, 

promovendo o atendimento mais próximo do cidadão. Para tanto, foi criada nova 

modalidade de CAPS (IV AD) para funcionar 24 horas nas regiões de cracolândias, com 

equipe completa, incluindo psiquiatras e equipe de enfermagem de plantão. Tal 

modalidade de Serviço está programada para atender pacientes em situações de 

emergência psiquiátrica, encaminhá-los para abordagens terapêuticas em outros Serviços 

da Rede ou absorvê-los no próprio CAPS-AD. Além disso, o atendimento Ambulatorial 

também passa a ser incentivado. Vale lembrar que esta modalidade é fundamental para o 

adequado atendimento da demanda reprimida de pessoas com transtornos mentais mais 

comuns e prevalentes, que não se encaixam na atenção básica e que não necessitam de 

um serviço de reabilitação como os CAPS. Trata-se de ação custo-efetiva, que, quando 

com cobertura adequada, certamente impacta favoravelmente em diversos indicadores, 

tais como como busca por atendimento, crises em Serviços de Emergências, tentativas de 

suicídio, internações, reinternações e afastamentos do trabalho por doença, para citar 

alguns. Ofertar consultas de diferentes categorias profissionais em Serviço Ambulatorial 

especializado, possibilitando seguimento clínico, social e em psicoterapia, é padrão em 

diferentes sistemas universais no mundo, como Reino Unido e Canadá. Para tanto, o 
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Ministério da Saúde começa a custear Equipes Multiprofissionais Especializadas em 

Saúde Mental para atuar em Ambulatórios, de maneira integrada à Atenção Básica e aos 

CAPS, ocupando um vazio assistencial que existia na RAPS. O Ministério da Saúde não 

apoiará o fechamento de Ambulatórios, pois são serviços que não concorrem com os 

CAPS, na medida em que fornecem assistência a pacientes com necessidades distintas. 

Pelo contrário, o Ministério da Saúde passa a incentivar, inclusive financeiramente, a 

abertura e fortalecimento de tais Serviços, com o objetivo de dar conta da grande demanda 

reprimida para tratamento comunitário em Saúde Mental no país. Outro grave problema 

a ser enfrentado é a falta de leitos psiquiátricos especializados e atendimento qualificado 

nos hospitais. A escassez de leitos para a prestação de assistência aos pacientes é bastante 

preocupante, e o Ministério está atento a esta questão. A partir de dezembro de 2017, é 

exigida a presença de equipe multiprofissional mínima em Enfermarias Especializadas de 

Hospitais Gerais, dando maior eficiência e qualidade no tratamento dos pacientes. O 

Ministério da Saúde passa a expandir os leitos qualificados em Hospitais Gerais, dentro 

de Unidades Psiquiátricas Especializadas. Além disso, após nove anos, o valor pago pelas 

internações em Hospitais Psiquiátricos foi atualizado, medida que visa garantir 

atendimento adequado nas internações indicadas. O Hospital Psiquiátrico, incluído na 

RAPS, deve ser modernizado e seguir protocolos e padrões modernos vigentes. Vale 

ressaltar que a desinstitucionalização dos pacientes moradores de Hospitais Psiquiátricos 

continua sendo incentivada pelo Governo Federal, que não entende esses Serviços como 

locais de moradia de pacientes. Entretanto, a desinstitucionalização não será mais 

sinônimo de fechamento de leitos e de Hospitais Psiquiátricos. O Brasil conta hoje com 

uma cobertura deficitária nesta modalidade assistencial. Somando leitos em Hospitais 

Psiquiátricos e aqueles em Hospitais Gerais, há cerca de 0,1 leito por 1.000 habitantes, 

quando o preconizado pelo próprio Ministério da Saúde seria de 0,45 por 1.000 habitantes 

(Portaria GM/MS 3088/2011, usando como referência o postulado pela portaria GM/MS 

1101/2002). Este índice está bem abaixo da média de cobertura dos países da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), sendo reconhecidos 

impactos negativos quando o índice fica abaixo de 0,30 por 1.000 habitantes. Em 

contrapartida, houve migração considerável de doentes mentais graves para a população 

prisional, sendo as cadeias o maior manicômio do Brasil na atualidade. São estimados 

mais de 50.000 doentes mentais graves no cárcere (vide Andreoli, et al., 2014 - 

"Prevalence of mental disorders among prisoners in the state of Sao Paulo, Brazil". PLoS 

One, 9(2), e88836. doi:10.1371/journal.pone.0088836), questão que deverá ser abordada 
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assertivamente pelas políticas de saúde mental e de saúde prisional. Tal cenário é fruto 

direto dos equívocos de fechamento de leitos psiquiátricos no Brasil, nas últimas duas 

décadas principalmente. Além do aumento do número de pacientes com transtornos 

mentais graves nos cárceres brasileiros, problemas na condução da antiga Política 

Nacional de Saúde Mental acabou concorrendo também para o aumento das taxas de 

suicídio, aumento de pacientes com transtornos mentais graves na condição de moradores 

de rua, aumento e proliferação das cracolândias, aumento da mortalidade de pacientes 

com transtornos mentais e dependência química, principalmente de crack, aumento do 

afastamento do trabalho de pacientes com transtornos mentais, superlotação de Serviços 

de Emergência com pacientes aguardando por vagas para internação psiquiátrica. Sobre 

as Comunidades Terapêuticas, de apoio à recuperação de usuários de drogas, foi criado 

um grupo de trabalho interministerial, com membros dos Ministérios da Saúde, Justiça, 

Trabalho e Desenvolvimento Social, para estabelecer critérios para o funcionamento, 

expansão e financiamento desses serviços (Portaria Interministerial n.º 2, de 21 de 

dezembro de 2017). O objetivo é garantir o acompanhamento do poder público, 

promovendo a oferta de cuidado de qualidade aos pacientes com dependência química 

acolhidos nessas entidades. Vale lembrar que há regramento federal sobre o 

funcionamento destas entidades, a resolução CONAD 01/2015. As entidades que 

contratualizam com o poder público devem satisfazer esta normativa.  Na área da saúde 

indígena, o Ministério da Saúde publicou Portaria que objetiva aumentar o financiamento 

de CAPS que atendam a pacientes dessa população (Portaria GM/MS n.º 2663, de 11 de 

outubro de 2017). Com isso, o Ministério objetiva diminuir as barreiras de acesso ao 

cuidado dos indígenas que apresentam transtornos mentais. Vale ressaltar que tem havido 

aumento na prevalência de transtornos mentais entre os indígenas, tais como a 

dependência de álcool e outras drogas, bem como o suicídio. Todas as medidas atendem 

a anseios de movimentos sociais, aos desafios enfrentados diariamente por profissionais 

da RAPS e às necessidades apontadas em um diagnóstico inédito feito pelo Ministério da 

Saúde. Foram identificados incentivos financeiros que não foram utilizados para criação 

de novos serviços, subnotificação de atendimentos, baixa ocupação de leitos em hospitais 

gerais (menos de 15%), irregularidades na avaliação de hospitais psiquiátricos 

especializados pelo PNASH, denúncias de violação de direitos em SRTs, pacientes que 

já faleceram recebendo benefícios, obras financiadas e não-executadas, serviços 

inexistentes recebendo financiamento, inconformidades na prestação de contas em 

convênios realizados com o Ministério da Saúde, ausência de equipe mínima em um 
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quinto dos CAPS, bem como baixas taxas de matriciamento e atendimento à crise 

realizados nesses Serviços. Esses dados foram apresentados na Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT), Conselho Nacional de Saúde (CNS), e estão sendo encaminhados para 

órgãos de controle e auditoria do SUS. Juntamente com a expansão da assistência, o 

Ministério da Saúde passa a aprimorar o monitoramento e acompanhamento da política, 

bem como estabelecer diretrizes e protocolos de assistência para que o atendimento aos 

pacientes acompanhados na RAPS seja embasada em evidências científicas. O Ministério 

da Saúde passa a trabalhar para oferecer tratamento de qualidade aos pacientes e seus 

familiares, com respeito ao dinheiro público. Seguindo o compromisso com a oferta de 

tratamento de qualidade aos pacientes e seus familiares, a CIT fez questão de fazer constar 

em sua Resolução n.º 32/2017, de 17 de dezembro de 2017, que estabelece a Nova Política 

Nacional de Saúde Mental, que a assistência em Saúde Mental no SUS deverá seguir as 

melhores práticas clínicas e as mais robustas e recentes evidências científicas. Quando se 

trata de oferta de tratamento efetivo aos pacientes com transtornos mentais, há que se 

buscar oferecer no SUS a disponibilização do melhor aparato terapêutico para a 

população. Como exemplo, há a Eletroconvulsoterapia (ECT), cujo aparelho passou a 

compor a lista do Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais 

(SIGEM) do Fundo Nacional de Saúde, no ítem 11711. Desse modo, o Ministério da 

Saúde passa a financiar a compra desse tipo de equipamento para o tratamento de 

pacientes que apresentam determinados transtornos mentais graves e refratários a outras 

abordagens terapêuticas (National Institute for Clinical Excellence, N., Guidance on the 

use of electroconvulsive therapy. 2014, National Institute for Clinical Excellence: 

London; Mochcovitch, M.D., et al., Diretrizes Terapêuticas para Eletroconvulsoterapia - 

Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira, in Projeto 

Diretrizes. 2013, AMB/CFM). Além das ações assistenciais, o Ministério da Saúde 

também passa a atuar com maior vigor na esfera da prevenção. Na frente de dependência 

química, o Ministério da Saúde passa a ajustar e fazer novos estudos dos Programas que 

vinham em curso até o presente momento (TamoJunto, Elos e Famílias Fortes). Isso, pois 

os estudos conduzidos a partir da aplicação desses Programas mostram resultados 

bastante insatisfatórios, sendo que um deles chegou a causar ação iatrogênica (Programa 

TamoJunto). Ainda como parte das ações de prevenção, foi realizado convênio, em março 

de 2017, com o Centro de Valorização da Vida (CVV). Por meio dele, as ligações ao 

CVV deixaram de ser tarifadas, o que levou a grande aumento na demanda. Para dar conta 

dessa nova realidade, o Ministério aportou recurso financeiro para que a entidade passe a 
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se organizar nesse novo contexto. O Ministério da Saúde também passa a ter ações 

prioritárias de prevenção ao suicídio em seis Estados do país com maiores de tais 

ocorrências, a saber, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Amazonas, 

Roraima e Piauí. O Governo Federal liberou R$ 1.440.000,00 para a realização de ações 

de prevenção ao suicídio nesses Estados, que ocorrerão por meio de trabalho em conjunto 

com os territórios, levando-se em consideração as especificidades locais (Portaria 

GM/MS n.º 1315, de 11 de março de 2018). No início do ano de 2018, ocorreram também 

mudanças nas diretrizes da Política Nacional sobre Drogas (Resolução CONAD 

01/2018), com o objetivo de promover ações que façam frente às graves demandas sociais 

relacionadas ao crescente uso de álcool e outras drogas no país. Abaixo, seguem as 

principais mudanças apresentadas pela Resolução do CONAD 01/2018: Alinhamento 

entre a Política Nacional sobre Drogas e a recém-publicada Política Nacional de Saúde 

Mental; Ações de Prevenção, Promoção à Saúde e Tratamento passam a ser baseadas em 

evidências científicas; Posição contrária à legalização das Drogas; Estratégias de 

tratamento terão como objetivo que o paciente fique e permaneça Abstinente, livre das 

drogas. Para lograr esse objetivo, diferentes estratégias de ação podem ser utilizadas, tais 

como Promoção de Abstinência, Suporte Social, Promoção da Saúde e Redução de Riscos 

Sociais e à Saúde e Danos; Fomento à pesquisa deve se dar de forma equânime, 

garantindo a participação de pesquisadores de diferentes correntes de pensamento e 

atuação; Ações Intersetoriais; Apoio aos pacientes e familiares em articulação com 

Grupos, Associações e Entidades da Sociedade Civil, incluindo as Comunidades 

Terapêuticas; Modificação dos documentos legais de orientação sobre a Política Nacional 

sobre Drogas, destinados aos parceiros governamentais, profissionais da saúde e 

população em geral; Atualização da posição do Governo brasileiro nos foros 

internacionais, seguindo a presente Resolução. A partir de 2019, a Política acima passa a 

ser de competência da nova Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, do 

Ministério da Cidadania, conforme a medida provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019: 

Art. 23.  Constitui área de competência do Ministério da Cidadania: ... V - políticas sobre 

drogas, quanto a: a) educação, informação e capacitação para a ação efetiva para a 

redução do uso indevido de drogas lícitas e ilícitas; b) realização de campanhas de 

prevenção do uso indevido de drogas lícitas e ilícitas; c) implantação e implementação de 

rede integrada para pessoas com transtornos decorrentes do consumo de substâncias 

psicoativas; d) avaliação e acompanhamento de tratamentos e iniciativas terapêuticas; e) 

redução das consequências sociais e de saúde decorrente do uso indevido de drogas lícitas 
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e ilícitas; e f) manutenção e atualização do Observatório Brasileiro de Informações sobre 

Drogas. É importante ressaltar que as mudanças nas Políticas descritas acima foram 

realizadas em obediência à Lei 10.206/2001, que redirecionou o modelo da assistência 

psiquiátrica no Brasil e estabeleceu direitos dos portadores de transtornos mentais. Vale 

lembrar aqui que é direito do paciente “ter acesso ao melhor tratamento do sistema de 

saúde, consentâneo às suas necessidades”, de acordo com a Lei, mostrando a necessidade 

de se ofertar tratamento aos pacientes, de acordo com suas necessidades e complexidade 

de seu quadro clínico, sem desprezar nenhuma forma de tratamento. Diante disso, a RAPS 

foi ampliada, com a inclusão de novos pontos de atenção, com o objetivo de ser mais 

estruturada e equilibrada na oferta de tratamento e cuidado aos pacientes e seus familiares. 

Seguiram-se orientações das melhores práticas nacionais e internacionais para o 

atendimento do indivíduo que apresenta transtorno mental, bem como de seus familiares. 

“A atenção equilibrada é essencialmente comunitária, mas os hospitais têm um 

importante papel de retaguarda. Isto quer dizer que serviços de saúde mental são 

oferecidos nos contextos comunitários habituais próximos à população atendida, e 

internações hospitalares são tão breves quanto possível, disponibilizadas prontamente e 

empregadas somente quando necessário. É importante coordenar os esforços de uma 

diversidade de serviços de saúde mental” (Thornicroft & Tansella, 2008). Vale frisar que 

não há qualquer motivo para privar o paciente com transtorno mental de uma Rede 

potente, poliárquica, com serviços de diferentes níveis de complexidade integrados e 

articulados. Assim sendo, não há nenhuma evidência, por exemplo, de que Ambulatórios 

Multiprofissionais, Hospitais-Dia e Hospitais Psiquiátricos devam ser excluídos da 

RAPS, em nenhum lugar do mundo. Basta estudar os Sistemas Públicos de Saúde Mental 

do Canadá (“British Columbia Mental Health Services”), Austrália (“Australian Mental 

Health Service Organisations”), França (Relatório Sumário - Saúde Mental na França - 

OMS), Alemanha (Brochura sobre o Sistema de Saúde Alemão - OMS) e Reino Unido 

(“National Health Services - UK - South London and Maudsley Trust”), por exemplo. Ou 

atentar para como organizam-se outras áreas da assistência no Sistema Único de Saúde 

(SUS), como cardiologia, ortopedia ou oncologia. Os Serviços devem, sim, seguir os 

princípios básicos de legalidade, ética, atendimento humanizado, qualidade e de 

atendimento baseados em evidências. Devem as três esferas de Governo atuar de forma 

orientadora e fiscalizadora, garantindo o seguimento das normativas vigentes. Os 

Serviços devem sempre ser regulados, fiscalizados e melhorados. É importante ressaltar 

que a RAPS está sendo expandida e fortalecida, sem prejuízo de nenhum de seus 
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componentes, mantendo a política de assistência comunitária, no território, com 

intervenções o menos invasivas possíveis e mantendo também as ações de 

desinstitucionalização (saída de moradores de Hospitais Psiquiátricos). Não cabe mais a 

ideia de que Hospitais Psiquiátricos devem abrigar moradores. Porém, também não cabe 

mais a ideia de que tais Serviços devam ser fechados. Os Hospitais Psiquiátricos devem 

ter qualidade para receber pacientes para internações humanizadas e com vistas ao seu 

retorno para Serviços de base territorial, assim que possível. Novos componentes da 

RAPS, qualificação técnica dos Serviços e dos profissionais, incorporação das melhores 

práticas e melhora da retaguarda para crises são medidas a favor dos pacientes e suas 

famílias e contra a cronificação, o desamparo, o abandono, o encarceramento e a morte 

precoce, ou seja, em defesa dos Direitos Humanos. Em última análise, são os portadores 

de transtornos mentais e suas famílias os principais interessados e afetados pela falta de 

recursos, falta de vagas assistenciais de qualidade e falta de uma Rede que contemple de 

fato as diferentes necessidades e cenários existentes na Saúde Mental. Assim, as novas 

ações ocorrem em defesa do SUS, do cidadão e de seu direito a um atendimento efetivo, 

humanizado e de qualidade em Saúde Mental. O SUS lança diretrizes buscando oferecer 

uma rede assistencial equilibrada, ofertando tratamento, de acordo com as necessidades 

dos pacientes. Assim, a política pública passa a se adequar às demandas dos pacientes, e 

não o contrário. 

  

2        Novos componentes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 

  

2.1        Resumo 

  

 A presente normativa, seguindo o pactuado com os gestores municipais e estaduais na 

resolução CIT no 32 de 2017, passa a incluir na RAPS, além dos serviços/pontos de 

atenção existentes, os seguintes: a. Ambulatório Multiprofissional de Saúde Mental - 

Unidades Ambulatorias Especializadas; b. Hospital Psiquiátrico; c. Hospital-Dia. No que 

tange aos leitos psiquiátricos em Hospital Geral, os mesmos devem estar localizados em 

Enfermarias Psiquiátricas, contando com a presença de Equipe Multiprofssional 

obrigatória, incluindo a obrigatoriedade de médico psiquiatra. Tais Enfermarias deverão 

contar com o mínimo de oito (08) leitos, e máximo de trinta (30) leitos por Enfermaria, 

até 20% da capacidade total instalada do Hospital. Exceções são passíveis de análise, 

desde que justificadas e aprovadas nas instâncias colegiadas dos territórios. Passa a ser 
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exigida ocupação de 80% para repasse integral do incentivo de custeio. Os incentivos 

para implantação devem ser solicitados de acordo com o tamanho da enfermaria (3 

níveis), e não mais isoladamente, por leito (abaixo, seguem maiores informações). 

  

2.2        Detalhamento 

  

Em seu Art. 1.º, a Portaria n.º 3588, altera o Art. 5.º, ponto II, do Título I do Anexo V da 

Portaria de Consolidação n.º 3. Desta forma, relativamente aos pontos de atenção que 

constituem a Atenção Psicossocial, aos Centros de Atenção Psicossocial, estabelecidos 

pela alínea a) deve acrescentar-se a alínea b) Equipe Multiprofissional de Atenção 

Especializada em Saúde Mental/Unidades Ambulatoriais Especializadas. O texto fica 

então com a seguinte redação: Art. 5.º II - Atenção Psicossocial, formada pelos seguintes 

pontos de atenção: e. Centros de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades; 

e f. Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental/Unidades 

Ambulatoriais Especializadas. 

  

 Ainda no Art. 5.º, a referida portaria, altera o ponto V, relativo à Atenção Hospitalar. 

Desta forma, as alíneas a) e b) que definem seus pontos de atenção, devem ser substituídas 

pelas alíneas: a) Unidade de Referência Especializada em Hospital Geral; b) Hospital 

Psiquiátrico Especializado; c) Hospital dia. 

  

Altera também o § 4º do Art. 7.º, relativo às modalidades dos Centros de Atenção 

Psicossocial, para acrescentar o CAPS AD IV, conforme definidos abaixo. 

  

Em seu Art. 2.ª altera o Título II do mesmo Anexo, para incluir os referidos CAPS AD 

IV – Centros De Atenção Psicossocial De Álcool E Outras Drogas Do Tipo IV, 

estipulando que:                 2.3        Definições gerais dos CAPS AD IV 

  

Os CAPS AD IV são Pontos de Atenção Especializada, que integram a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS), e que se destinam a proporcionar atenção integral e continuada às 

pessoas com quadro de dependência de substâncias psicoativas (relacionadas aos 

consumos de álcool, crack e outras drogas). Devem funcionar 24 (vinte e quatro) horas 

por dia, todos os dias da semana, inclusive aos fins de semana e feriados. Visam o 

atendimento de adultos ou crianças e adolescentes, conjunta ou separadamente, sendo 
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que, tratando-se destes dois últimos grupos populacionais, seu atendimento deverá 

adequar-se ao previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Estes novos Centros 

podem ser de dois tipos: CAPS AD IV Novo ou CAPS AD IV Reestruturado, resultado, 

este último, da adaptação de um CAPS AD pré-existente. Poderão ser criados em todas 

as capitais estaduais, bem como nos Municípios com população acima de 500.000 

habitantes, devendo funcionar de forma a prestar assistência às pessoas em cenas abertas 

de uso de drogas, as chamadas “cracolândias”. Sua implementação deverá ocorrer 

conforme o previsto no Plano de Ação Regional ou instrumento equivalente. Para 

funcionar 24 horas nas regiões de cracolândias, o CAPS AD IV deverá contar 

necessariamente com equipe completa, incluindo psiquiatras e equipe de enfermagem de 

plantão. Os demais profissionais de Saúde Mental, que juntamente com psiquiatras e 

equipe de enfermagem que comporão o Serviço, trabalharão em turno diurno. Tal 

modalidade de Serviço está programada para atender pacientes em situações de 

emergência psiquiátrica, encaminhálos para abordagens terapêuticas em outros Serviços 

da Rede ou absorvê-los no próprio CAPSAD para tratamento de reabilitação psicossocial. 

  

2.3.1.1       Objetivos gerais 

  

São objetivos gerais do CAPS AD IV: atender integralmente pessoas de todas as faixas 

etárias, com quadros graves decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas 

(dependência de substâncias psicoativas); proporcionar serviços de atenção continuada, 

com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana; e ofertar 

assistência a urgências e emergências, contando para isso com leitos de observação, além 

de estratégias de reabilitação psicossocial. 

(...)  

5        Alterações na assistência Hospitalar Especializada em Psiquiatria no SUS Hospitais 

Psiquiátricos 

 (...) 

5.1.2      Orientações a partir da nova normativa 

  

Foram criados dois novos procedimentos na tabela do SUS e inseridos no SIGTAP 

(Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS), 

os quais substituem o procedimento único anteriormente utilizado para faturamento 

nestas unidades: 03.03.17.019-0 - TRATAMENTO EM PSIQUIATRIA DE CURTA 
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PERMANENCIA POR DIA (PERMANENCIA ATÉ 90 DIAS) 03.03.17.020-4 - 

TRATAMENTO EM PSIQUIATRIA POR DIA (COM DURAÇÃO SUPERIOR A 90 

DIAS DE INTERNAÇÃO OU REINTERNAÇÃO ANTES DE 30 DIAS) O prestador, 

quando tiver internação que supere 90 dias ou reinternação do mesmo paciente em menos 

de 30 dias deverá mudar o procedimento faturado, sob risco de penalização. É exceção os 

casos de internações compulsórias, ou seja, aquelas determinadas judicialmente. Nestes 

casos o prestador não possui governabilidade para proceder alta, e deve assim justificar 

ao gestor autorizador ou à auditoria. As AIHs, correspondentes aos pacientes já internados 

quando da publicação da Portaria n.º 3588/2017, também deverão ser reajustadas, 

inclusive daqueles pacientes com internações de longa permanência (internações 

superiores a 90 dias) (Redação dada pelo DOU, seção 1, página 46 de 22.01.2018).  

  

5.1.2.1       Recurso correspondente às AIHs (teto MAC) de leitos ou unidades 

fechadas/descredenciadas 

  

O parágrafo único do artigo n.º 10 da portaria GM/MS 3588/2017 estabelece que o 

encerramento dos leitos de hospitais psiquiátricos levará ao redirecionamento do recurso 

correspondente para outras ações em saúde mental no respectivo Estado. O § 3º do artigo 

1028 da Portaria de Consolidação GM/GM n.º 6/2017 revogou o artigo 78 da Portaria de 

Consolidação GM/GM n.º 3/2017, por ser originário de norma posterior àquela. Este § 3º 

do artigo 1028 da Portaria de Consolidação GM/GM n. 6/2017, por sua vez, comunica-

se com o Artigo 10 da Portraia GM/MS 3588/2017. Desta forma, conforme pactuado com 

CONASS e CONASEMS, que as propostas de redirecionamento dos recursos 

provenientes de AIHs de casos de pacientes transferidos de Hospitais Psiquiátricos para 

SRTs, ou decorrentes do simples fechamento de unidades hospitalares especializadas 

devem ser destinados para a RAPS, no respectivo Estado (qualquer Serviço da Rede, 

incluindo Hospital Psiquiátrico). Esta destinação do recurso federal deve ser pactuada em 

CIB e encaminhada a este Ministério, para aprovação. Importante reforçar que o 

Ministério da Saúde não mais incentiva ou estimula o fechamento de leitos 

especializados, mas a sua qualificação, elevando os padrões assistenciais. O Ministério 

tem reforçado este entendimento, nas Portarias em que ocorre desabilitação de leitos e 

Serviços, como na portaria SAS Nº 324, DE 20 DE MARÇO DE 2018: 
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“Art. 2º Os gestores estaduais e municipais atingidos por esta Portaria deverão, através 

de suas respectivas Comissões Intergestores Bipartite, informar à Coordenação Geral de 

Saúde Mental, Álcool e outras Drogas do Ministério da Saúde sobre o destino dos 

recursos correspondentes ao financiamento dos equipamentos ora desabilitados, para 

homologação ou repactuação, no prazo de 90 (noventa) dias.” A diretriz adotada por esta 

Coordenação de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde é no 

sentido de qualificar os Hospitais Psiquiátricos remanescentes para que recebam novos 

pacientes com e não que fechem as portas às demandas da população, piorando ainda 

mais desassistência, que vinha aumentando nessa área nos últimos anos. Vale lembrar 

que o Ministério da Saúde recomenda 1 leito para cada 2,2 mil habitantes, tendo como 

base a Portaria nº 1.101/GM/MS, de 12 de junho de 2002 (0,45 leito por 1.000 habitantes). 

Tal norma foi transcrita na portaria GM/MS 3088/2011 e consolidada com erro 

matemático grosseiro, ao transformar 0,45/1.000 em 1/23.000 habitantes. Considerando 

a redução do número de leitos psiquiátricos já efetivada ao longo dos últimos anos, para 

níveis atuais de 0,1 leito por 1.000 habitantes (somando-se leitos de Hospitais Gerais e 

Hospitais Psiquiátricos), o Ministério da Saúde entende que a oferta de vagas em unidades 

para assistência de crises/surtos/alta complexidade está perigosamente baixa. O processo 

de desinstitucionalização deva avançar, no entanto sem que seja excludente em relação à 

qualificação dos Hospitais Psiquiátricos remanescentes para oferta de vagas para 

internação a pacientes com quadros clínicos agudizados. 

  

5.2        Internação de crianças e adolescentes 

  

Não há restrições absolutas para o atendimento de pacientes menores de idade nos 

Serviços da RAPS, sendo aplicável o bom-senso, a ética e o princípio da preservação da 

integridade física, moral e da vida do paciente. O melhor interesse do paciente deve 

sempre prevalecer. Deve-se colocar como exemplo o caso de internação de crianças e 

adolescentes em unidades psiquiátricas. Vale ressaltar que não há qualquer impedimento 

legal para a internação de pacientes menores de idade em Enfermarias Psiquiátricas de 

Hospitais Gerais ou de Hospitais Psiquiátricos. A melhor prática indica a necessidade de 

que tais internações ocorram em Enfermarias Especializadas em Infância e Adolescência. 

No entanto, exceções à regra podem ocorrer, sempre em benefício dos pacientes. Cita-se 

o texto-resposta à Consulta nº 6.769/10, feita ao Conselho Regional de Medicina de São 

Paulo (disponível em https://bit.ly/2TuUndM). Apesar de ser posicionamento de um 
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Conselho profissional local, vale para embasar o tema: “A internação psiquiátrica de 

crianças e adolescentes é juridicamente possível, desde que algumas condições especiais 

sejam respeitadas. É vedada a permanência de crianças e adolescentes em leitos 

hospitalares psiquiátricos situados na mesma área de abrigamento (quarto, enfermaria ou 

ala) de adultos, e mesmo a convivência em atividades recreativas ou terapêuticas em 

ambientes comuns. Porém, quando forem indicadas pelo médico, e devidamente 

registradas em laudos, como providências úteis ao tratamento em si, sob o ponto de vista 

do estrito interesse da saúde do paciente (criança e do adolescente), e desde que haja a 

prévia autorização de quem de direito (do responsável, na internação voluntária ou 

involuntária, ou do Juiz de Direito, na internação compulsória), poderá haver exceções a 

essa regra. (...) 

 

6        Serviço Residencial Terapêutico (SRT) 

  

6.1        Resumo 

Os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), seja tipo I ou tipo II, passam a atender até 

10 moradores. Continuam a acolher preferencialmente egressos de internações 

prolongadas, mas abrem-se para pessoas com necessidades deste tipo de acolhimento, 

como por exemplo, pacientes com transtornos mentais graves moradores de rua e egressos 

de unidades prisionais comuns, devido ao fato de haver grandes contingentes de pacientes 

com transtornos mentais graves nessas condições, fruto de graves problemas na condução 

da Política Nacional de Saúde nas últimas décadas. 

(...) 

 

6.2        Detalhamento 

  

O título V da Portaria 3588/2017, relativo aos SRTs, em seu Art. 77, que estipula a criação 

de tais Serviços em Saúde Mental no âmbito do SUS para atendimento ao portador de 

transtornos mentais, altera o parágrafo único e passa a definir os SRT como: “moradias 

inseridas na comunidade, destinadas a cuidar dos portadores de transtornos mentais 

crônicos com necessidade de cuidados de longa permanência, prioritariamente egressos 

de internações psiquiátricas e de hospitais de custódia, que não possuam suporte 

financeiro, social e/ou laços familiares que permitam outra forma de reinserção”. 

Salienta-se que esta modalidade pode ser utilizada para pacientes com necessidade de 
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cuidados de longa permanência, como pacientes com transtornos mentais graves 

moradores de rua e egressos de unidades prisionais comuns, devido ao fato de termos 

grandes contingentes de pacientes graves nessas condições. Inclusive o número de 

pessoas com transtornos mentais graves nas ruas e nos presídios aumentou 

consideravelmente nas últimas duas décadas, em decorrência de problemas graves na 

condução da antiga Política Nacional de Saúde Mental. Também resta claro que os SRTs 

são moradias, unidades individuais, podendo ser casas ou apartamentos. Estas unidades 

não necessitam ser células isoladas, periféricas; de acordo com o planejamento e projeto 

do gestor, podem constituir condomínios ou vilas terapêuticas, em comunidades urbanas, 

e até rurais, desde que garantidos os direitos básicos e inalienáveis dos moradores. 

Arranjos verticais (apartamentos) podem ser uma solução em grandes centros urbanos. 

Altera ainda o § 1º do Art. 80 do anexo V, definindo os SRT Tipo I, como moradias 

destinadas a pessoas com transtorno mental em processo de desinstitucionalização, 

devendo acolher até no máximo 10 (dez) moradores. A estrutura de financiamento federal 

manteve-se a mesma, entendendo o Ministério da Saúde que estes Serviços devem ser 

cofinanciados pelos Estados e Municípios 

(...) 

8        Definição de itens de financiáveis (custeio e investimento): 

 São frequentes as dúvidas de gestores sobre as definições de itens financiáveis com 

recursos repassados pelo Governo Federal. São conceitos importantes aqueles que 

definem materiais/itens permanentes e materiais/itens de consumo, bem como recursos 

para custeio e recursos para investimento (capital).(...) Equipamentos e Material 

Permanente, de acordo com os anexos I, II, III, IV, respectivamente, para fins de 

utilização pela União, Estados, DF e Municípios, com o objetivo de auxiliar, em nível de 

execução (...) Material Permanente, aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde 

a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos.(...) 

Quirino Cordeiro Júnior Coordenador-Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas 

do Ministério da Saúde  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Nota Técnica nº 11/2019. 

Esclarecimentos sobre as mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e nas Diretrizes 

da Política Nacional sobre Drogas. Brasília: Ministério da Saúde, 2019. Disponível em: 

<http://pbpd.org.br/wp-content/uploads/2019/02/0656ad6e.pdf>. Acesso em: 01/05/2019 

  

http://pbpd.org.br/wp-content/uploads/2019/02/0656ad6e.pdf
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