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RESUMO: Este artigo discute as obras de artistas oriundos de um campo mais conhecido 

como: Arte e Loucura, relacionando-as a um contexto cultural e artístico atual. Relevantes 
para este estudo foram as atividades de Osório César no Hospital do Juqueri, em São 
Paulo, desde 1929, e, no Rio de Janeiro, Nise da Silveira no Centro Psiquiátrico Nacional, 
desde 1946. Assim como o conceito de diferença e repetição de Gilles Deleuze, que 
reforçam as idéias sobre a desrazão trazidas por Michel Foucault. Propomos um diálogo da 
trajetória de Arthur Bispo do Rosário com a trajetória de Luiz Guides, morador do Hospital 
Psiquiátrico São Pedro, há 50 anos em Porto Alegre, que frequentou a Oficina de 
Criatividade de lá, por 19 anos, cuja produção foi revelando qualidades artísticas. 
 
Palavras chaves: arte, loucura, crítica, diferença. 

 
ABSTRACT: This article discusses the works of artists from a field better known as: Art and 

Madness, relating them to a current cultural and artistic context. Relevant to this study were 
the activities of the Hospital Cesar Osorio Juqueri in São Paulo since 1929 and in Rio de 
Janeiro, Nise da Silveira in the National Psychiatric Center, since 1946. Well as the concept 
of difference and repetition of Gilles Deleuze, that reinforce the ideas of irrationality brought 
by Michel Foucault. We propose a dialogue of the trajectory of Arthur Bispo do Rosário with 
the trajectory of Luiz Guides, resident of San Pedro Psychiatric Hospital 50 years ago in 
Porto Alegre, who attended the Creativity Workshop in there for 19 years, whose production 
was revealing artistic qualities. 
  
Key words: art, crazy, critical, difference. 
 
  
 
Introdução 

O campo artístico conhecido como Arte e Loucura tem sido uma motivação para 

nossas atividades profissionais e pessoais. Nossa proposta atual é o resultado da 

tese de doutorado que voltou-se para obras oriundas de um campo artístico 

específico e marginal, quanto a visibilidade e reconhecimento nas artes. Procuramos 

desenvolver uma crítica que discutisse estas obras a partir de abordagens múltiplas, 

em uma intertextualidade de conceitos e leituras. Nosso objetivo principal foi o de 

oferecer um olhar despatologizante relativo as obras, com um diálogo entre sistemas 

de pensamento que proporcionem uma ecologia da resistência no contexto cultural e 

artístico.  
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Iniciaremos a contextualização da história da Arte e Loucura ocorrida no Brasil 

através do acompanhamento das atividades de Osório César e da criação de 

oficinas de arte no Hospital do Juqueri, em São Paulo, a partir de 1929, atividades 

que apenas na década de 50, mesmo sem apoio institucional, foram oficializadas 

com o nome de Escola Livre de Artes Plásticas – ELAP. Bispo do Rosário 

representou um retorno triunfal para os debates das questões que envolvem Arte e 

Loucura, segundo Hidalgo (1996).  Assim, participou da 46° Bienal de Veneza, em 

1995, e sua arte, reconhecida como arte contemporânea, tornou-se exemplo de arte 

marginal, manicomial e consagrada. 

Para a discussão da Arte e Loucura como Arte Marginal, se faz necessário ir ao 

encontro dos artistas e das suas obras com sua trajetória local, alheia aos processos 

artísticos formais e acadêmicos. As ideias sobre a desrazão trazidas por Michel 

Foucault são importantes contribuições para a afirmação de nossos artistas em suas 

culturas da diferença, e da desrazão com possibilidades de interações junto a uma 

cultura dominante, com suas singularidades próprias.  

Destaca-se a obra de Luiz Guides, a partir de sua internação no Hospital, com dados 

e informações relativas a sua vida asilar e seu início na Oficina em 1990. Luiz 

Guides tem uma produção artística constituída de aproximadamente 3700 obras, 

produzidas até o final de janeiro de 2009. Trabalhamos em seu acervo, procurando 

dar atenção aos aspectos e elementos de sua arte que revelavam um processo 

muito singular e de qualidade artística, como a escritura, o gestual e o tratamento 

dispensado às cores. 

Quanto aos conceitos estabelecidos em relação à loucura, produtores e suas obras 

aproximarão os artistas ao final do artigo, quando nos valemos do conceito 

desenvolvido por Deleuze sobre diferença e repetição, que pode ressignificar o 

artista esquizofrênico, para além das patologias. Por fim, apresentaremos nossas 

conclusões sobre estas expressões artísticas e sobre as implicações que possam 

acarretar ao cenário de nossa cultura, no momento em que a crítica e a teoria da 

arte se debruçam sobre elas. A conceituação de arte marginal, louca, enquanto 

oriunda do hospício, e desarrazoada enquanto expressão de uma diferença cultural 

e social, não corresponde ao padrão convencional ou consagrado em arte. Mas se 
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quisermos nos surpreender, poderemos encontrar, no percurso desta leitura, uma 

trama de conceitos e discussões que envolve as estranhas artes e seus estranhos 

artistas. 

Luiz Guides: Arte em Estado Bruto 

Luiz Silveira Guides nasceu na cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do 

Sul, em 1928. Era interno do Hospital Maria Fontoura Lopes em sua cidade natal. 

Pai e mãe são desconhecidos, consta como data de sua internação o dia 23 de 

agosto de 1950. São 59 anos de internação hoje. Na época recebeu o diagnóstico 

de Esquizofrenia Paranóide. Sua trajetória hospitalar conhecida e atestada por 

registros médicos inicia em 1950. Nesta época houve tentativas de atividades com 

arte junto aos pacientes. No acervo, contudo, os registros iniciam a partir de 1990. 

Assim sendo, depois de 40 anos interno no hospício, Luiz Guides, aos 62 anos, 

inicia suas atividades artísticas na Oficina de Criatividade, completando 19 anos 

como seu ilustre frequentador. Reclusão e abandono nos levaram até sua história. 

Ao tentarmos mapear sua trajetória, poucas foram as referências encontradas: 

fragmentos garimpados no prontuário médico, nos depoimentos dos profissionais, no 

diário da Oficina de Criatividade, bem como em artigos de jornais, catalogados no 

acervo da Oficina. Contamos com informações preciosas fornecidas pela psicóloga 

da instituição, Barbara Neubarth, responsável pelo acervo de Guides. 

Quando a Oficina foi inaugurada, em 1990, os internos do Hospital considerados 

“estáveis” foram convidados a frequentá-la, e Luiz Guides juntou-se ao grupo. 

Sempre participando com autonomia, frequentava a Oficina vários dias na semana, 

escolhendo as cores dos guaches, os pincéis e o papel. Mas a partir de 2006 

necessitava do acompanhamento dos estagiários da Oficina, e suas idas semanais 

diminuíram, sendo que em 2008 poucas vezes compareceu. Desde então pintou na 

própria enfermaria, que, segundo depoimento da enfermeira responsável, dispôs de 

um lugar reservado a ele, com um cavalete improvisado.. Há 18 anos, tem suas 

produções mantidas em acervo próprio. Em relação ainda aos dados do seu 

prontuário, encontramos registros segundo os quais ele assegura não recordar de 

sua cidade de origem, menos ainda do nome do hospital. De 1990 até 2009, 

contamos aproximadamente 3700 trabalhos do artista e fotografamos 968 imagens 
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de sua obra. Assim, quando nos voltarmos para a análise de sua produção artística, 

contamos com uma trajetória inspirada pelo artista no homem. Luiz Guides faleceu 

em setembro de 2010. 

Sobrevivência e resistência 

Guides traz como singularidade o fato de frequentar a Oficina de Criatividade do 

mesmo Hospital desde os dias iniciais de sua inauguração. É desde então, que 

podemos falar de sua vida artística, do que ainda lhe resta e resiste em seu 

silencioso fazer. Seu silêncio não nos parece vazio (re)ação plena de sentido que,  

com densidade e resistência, mescla-se  gemidos e gritos vindos da Oficina e, 

paradoxalmente, aos cantos dos pássaros do pátio interno, compondo uma cena ao 

mesmo tempo grotesca e poética. Trava-se, ali, uma luta muda e surda, resistência 

na pintura e possibilidade de sobrevivência. Gestos repetitivos se encadeiam para 

fazer existir uma estética da existência, uma inscrição no mundo, mesmo que em 

sua margem. Percebemos uma rotina, na sua chegada à Oficina. Ao entrar dirigia-se 

ao seu lugar cativo. Parecendo alheio ao ambiente, segue sem falar, não se distrai, 

apenas aguarda em silêncio. Não foram poucas às vezes em que lhe entregamos 

folhas de papel e nos sentamos ao seu lado para acompanhar seu trabalho. Não 

escolhia mais as cores dos guaches; é a estagiária quem lhe alcançava os materiais 

e, quando perguntada, diz que lhe servem cores variadas; quanto aos pincéis, 

somente os de fios muito finos.  

Artaud dizia ser necessário escutar os artistas: “[...] eu escuto, escuto os pintores, 

como  uma  música  de fio,  escuto o  tantã  de  pedra  das ruínas seres de Picasso 

[...]. Escuto Chagall [...]. Escuto/ escutarei sempre”(ARTAUD apud Derridá. 1998, 

p.45) . Escutando Guides, a persistência vence o suporte, como uma voz mesmo 

silenciada, se faz ouvir através de um timbre muito particular, ecoando para além 

dos muros do hospital. A arte do gesto reivindica o ser em seu ato e os produtos 

deste ato independem da vontade. Trata-se de uma manifestação vital, pré-cultural e 

anti-histórica. A pintura de Guides repete-se através de pequenos rituais constantes, 

como o ato de ir à Oficina de Criatividade e de sentar-se à frente do cavalete. No 

lugar que lhe é reservado na sala da Oficina, começa a esboçar seus pictogramas 

na folha, primeiro no sentido horizontal, depois no vertical e no circular, e enfim, no 
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sentido oblíquo, de modo a recobrir sua escritura, escondendo-a, por vezes 

deixando-a à mostra, como em um jogo de esconde-esconde. Constitui assim, uma 

fala que o faz suportar e que suporta o seu gesto de cada dia. Expressa um primeiro 

índice de possibilidade de forma e de significação, manifestando-se não como 

pensamento reflexivo, mas como manifestação de um devir de gestos subterrâneos 

e clandestinos. 

Cor/luz/lucidez  

Johann Goethe, no prefácio da obra Doutrina das cores, enfatiza a importância da 

luz e sua intrínseca relação com a cor: “as cores são paixões e ações da luz“ 

(GOETHE, 1996, p. 13). Luz e cor se relacionam estreitamente, não só como 

sensibilidade e receptividade, mas também como impulsividade. Mesmo na 

escuridão podemos evocar imagens. Os olhos no escuro entregam-se à ausência, 

abandonando-se a si mesmos, impossibilitando o contato com o mundo. Ao se 

transportarem do escuro para um lugar iluminado, ofuscam-se, eis, então, o ato de 

ver. Na metáfora da visão mergulhamos na cor e na escuridão, que nos fazem voltar 

a Guides e sua pintura, quando nela encontramos luz em meio a intervalos de cor. É 

possível observar uma aproximação entre os termos luz e lucidez, presentes em sua 

pintura. O tratamento que dá à cor permite que a luz, em meio às cores, manifeste-

se como momentos de lucidez. Uma estranha lucidez presente, provavelmente de 

forma insipiente, e insistente, expressando-se mais na sua pintura, e menos quem 

sabe, em seu dia a dia no Hospital. 

Estudando seu acervo percebemos que a partir de 1990, ano em que começou a 

frequentar a Oficina, as cores surgiam sobre o papel em uma vertiginosa profusão, 

como um caos colorido procurando por caminhos e trajetos que se tornaram mais 

geométricos, com disposições retangulares, a partir de 1991. Percebe-se mudança 

em sua expressão, há diferenças que vão denunciando uma poética. O processo 

artístico de Guides lembra, o mito dos povos “Huicholes”, povos da Serra Madre 

Ocidental, no México que ao lidarem com as incertezas, em um processo ritual 

desfazem seus desenhos, deixando por vezes algumas marcas visíveis, vestígios da 

trama inicial, outras vezes desfazendo tudo, ficando invisíveis. O mito: “Tempo de 

escuridão e luz”, estudos da antropóloga Ingrid Geist (2005). Estas passagens são 



 
 

238 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

descritas por ações onde os nativos borram e traçam sucessivamente. As marcas 

visíveis são referidas como a potência estruturante que reconstitui o “tempo de luz a 

uma força de aceleração desestruturante, o “tempo de obscuridade”. Assim Guides, 

organiza-se com retângulos e círculos, que ao encobri-los, com pinceladas rápidas, 

a desordem invade seu espaço/tempo com camadas que obscurecem a luz em 

infindáveis segredos. 

A ideia da luminosidade como uma propriedade inerente às coisas apresenta uma 

interlocução com as ideias de Gaston Bachelard, que trata também do fenômeno da 

luz na pintura, mas de um fenômeno que diz mais respeito, a luz da alma, os 

momentos em que uma estranha lucidez toma conta, sem que se note e, talvez, sem 

que se perceba: 

[...] de uma luz interior que não é o reflexo de uma luz do mundo exterior [...] 
Mas quem fala aqui é um pintor, um produtor de luzes. Ele sabe de que foco 
parte a iluminação. Vive o sentido íntimo da paixão [...] No princípio de tal 
pintura há uma alma que luta. Portanto, tal pintura é um fenômeno da alma. 
A obra deve redimir uma alma apaixonada. (BACHELARD , 1990, p. 48). 

 

A névoa, a opacidade, a turvação e o translúcido ocorrem como variações da cor em 

sua relação de luminosidade, como forma de expressão de Luiz. As graduações até 

o opaco final são infinitas e exploradas. A natureza obscura da cor, sua qualidade 

saturada produz ação, luz, proximidade, atração, força e franqueza. Mas ocorreu 

que, a partir de janeiro de 2009, ainda seu acervo, encontramos o que mais parecia 

uma pintura se dissolvendo. Seu trabalho tende mais para o desenho do que para a 

pintura. Como o artista não enxergava bem e seu caso não era cirúrgico, temos o 

que parece ser uma boa razão para compreender seu momento artístico. 

Repetição 

O elemento de ação aparentemente repetitivo serve de cobertura para uma 

repetição mais profunda, que se desenrola em outra dimensão, referencia a aquilo 

que escapa de uma compreensão imediata. Deleuze (2006) se pergunta como a 

repetição mudaria alguma coisa no elemento que se repete, visto que ela implica 

uma perfeita dependência de cada uma como na obra de Luis Guides, em especial 

nas séries de trabalhos que encontramos, onde a repetição surge, quando dois, 
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quatro e até dez pinturas se complementam, formando extensos painéis Na pintura 

de Guides, pode-se observar uma repetição que soma e integra pequenas 

variações, para revelar o “diferentemente diferente”. 

O caráter empírico destas relações é de simultaneidade, associações segundo a 

contiguidade, a semelhança e a diferença. A série de quatro trabalhos a seguir foi 

realizada a partir dos encontros de cores e formas, tanto na vertical como na 

horizontal. À medida que as examinávamos, pareciam encaixar-se, como em um 

jogo de puzzle. Consciente ou inconscientemente, as pinturas de Guides mostram-

se em expansão, multiplicam-se e acumulam a diferença na repetição. Extrair da 

repetição algo novo, extrair-lhe o diferente, é este o papel do espírito que contempla 

seus múltiplos estados. A repetição está essencialmente inscrita na diferença. 

Guides  não explorou mais a repetição da continuidade, menos ainda a de encaixes, 

mas a repetição em que as obras se mostram como individualidades (Figura 1). 

 

Figura 1 - Luiz Guides, seis guaches s/ cartolina. 60cm x 180 cm. 1995. Fonte: Acervo Oficina de 

Criatividade/Arquivo pessoal. 

Aproximando os artistas e as obras 

Misturando pessoas e emoções, realizam inclusões cotidianas. Assim aconteceu 

com Arthur Bispo do Rosário, ao ser descoberto, se houve diferença para ele não 

temos como saber, mas sem dúvida fez diferença para o mundo da arte, assim como 

para os estudos relativos à Arte e Loucura. Encontramos Luiz Guides na Oficina, 
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despossuído e desapropriado, com uma pintura que se oferece ao espectador. O 

que poderia ser sua propriedade é propriedade do Estado, e, por outro lado, sendo 

pública, permite uma exposição, ainda que, até agora, com discretas interações. 

Com a subjetividade se fusionando à própria obra, e dando-lhe voz, percorremos 

suas reclusas e silenciosas trajetórias, com a questão obra/processo/vida, três 

esferas que se interpenetram. Retângulos inicialmente através das pinceladas de 

baixo para cima da folha, divisões que mais lembram escadas, depois 

acrescentando círculos, espirais, flechas e cruzes. A marca no papel, aquela que dá 

inicio a cada dia à sua arte, os números, dispostos sempre um pouco abaixo da linha 

divisória central, iniciando com o um, e seguindo uma linha horizontal imaginária, até 

o nove, sem uma sequência sempre dispostos diferentemente. Estas primeiras 

inscrições provocaram outras tantas que se seguiram, talvez uma “zona de 

conforto”, um lugar para chamar de seu, o centro dos círculos e das espirais. 

Este corpo paradoxal, segundo Gil (2002) atravessado por imagens, formas, cores e 

possibilidades, se combina intimamente com os lugares que também lhes 

atravessam, adquirindo as texturas da Oficina de Criatividade como das Celas Forte 

da Colônia. Esta natureza “pulsante”, e vital largamente defendida por Prinzhorn, 

encontramos em Bispo do Rosário, e Luiz Guides quando ano após ano mantiveram 

seus fazeres artísticos, sem serem obrigados a estes, reafirmando suas artes. 

Quando a repetição que fazem é uma decisão criativa, algo que os remete ao único 

e singular. Não sendo produto de uma repetição obsessiva oriunda de qualquer 

repetição. Conhecemos também a repetição como característica, a marca da doença 

mental, de prejuízo psíquico, o que não é o caso de nossos artistas. Em termos de 

comportamento externo, a repetição talvez seja o eco de uma vibração mais secreta, 

de uma repetição interior, permitindo o que estas obras se mostrem como valiosas e 

nos encantando na própria desrazão. Este encantamento contribui para a diluição de 

fronteiras, permitindo que os artistas e suas artes sejam vistos, mesmo que seja 

entre frestas, entre espaços, marginais e oblíquos. . A voz das periferias tem 

aumentado a medida que uma tendência à homogeneização acontece. Estes 

estranhos territórios, meio ambiente, entremeios mantém permeabilidade com o 

sistema, ou seja, ecossistemas culturais e sociais, por vezes interrompida. Surgem 

frestas, ou entre meios, o lugar pelo qual é possível espreitar obras, oriundas de um 
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ecologia visual frágil e ao mesmo tempo resistente. Ao nos aproximarmos das 

produções do artista encontramos um processo que espelha uma necessidade 

urgente de arte e vida. Momento de trânsito, entre ecossistemas conceituais, que 

oportunizam a revisão de categorias, e  o aparecimento de figuras complexas da 

diferença, silenciosas e marginais.  

Conclusões 

Percorremos os lugares da exclusão, estranhos territórios marginais, lugares 

possíveis. No silêncio de seus autores, uma rica e variada arte se constituía. Os 

elementos que compõem esse universo artístico da desrazão, em sua dimensão 

polifônica e elástica, remetem-nos ao momento em que a arte, a vida e o sagrado 

eram tratados como uma coisa só. Ainda nesse âmbito, os artistas aqui analisados 

se doaram através de suas produções: Luiz Guides com seu trabalho desapegado e 

desinteressado, e, Bispo do Rosário com uma arte que, segundo ele mesmo, seria 

uma oferenda à Virgem Maria. Onde o silêncio de um tempo que volta a si mesmo, 

estende-se e repete-se em geométricos, abstratos e concretos, dando formas a uma 

arte enquanto transgressão. 

As obras aqui estudadas transitaram entre a lucidez e a obscuridade, entre o caos e 

a ordem, como também transgrediram os limites dos conceitos culturais 

estabelecidos, desafiando-os com seus resultados criativos. Fronteiras e territórios 

oscilam em formato e conteúdo, contribuindo para  discussões que interagem na 

forma de um ecossistema artístico, onde hoje se  inserem as  artes. 

Em uma sociedade que hoje lida com as incertezas, aproveitamos para inserir nossa 

proposta, a princípio como denúncia de um mal-estar que desacomoda as regras, 

mas também como uma contribuição ao pensamento crítico e artístico, ao buscar um 

olhar à margem.  

São corpos de passagem, corpos do inconsciente, que habitam lugares incertos, 

entre margens, com ações provocadoras, fabricantes de uma luta sem fim, com uma 

arte da resistência, que passa a  oportunizar a visibilidade de figuras complexas da 

diferença,  em uma sublime trajetória nas artes.  
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