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RESUMO: Nas décadas de 1920 e 1930, intelectuais brasileiros atuantes nas áreas da 
medicina, das artes plásticas e das letras se dedicaram ao estudo dos desenhos de 
crianças, da expressão plástica de pacientes psiquiátricos e dos artefatos da cultura 
indígena e africana. O médico Osório Cesar, o escritor Mário de Andrade e o engenheiro 
civil Flávio de Carvalho são exemplos de intelectuais atentos a essas três categorias de 
produção plástica, as quais colecionaram e as estudaram como formas de expressão 
sensível ou formas de alta qualidade simbólica. Colecionar essas categorias de produção ou 
manter contato com elas eram procedimentos de educação cultural para o artista e o 
apreciador das artes.     
 
Palavras- chave: Cultura brasileira, Coleções, Modernismo. 
 
 
SOMMAIRE: Pendant les anées 1920 et 1930, des intellectuels brésiliens spécialisés en 
médecine, en art plastique et en lettres se sont consacré à l’étude des dessins infantiles, de 
l’ expression plastique des malades mentaux et des oeuvres de la culture Aborigène et 
Africaine. Le médecin Osório Cesar, l’écrivain Mário de Andrade et l’ ingénieur Flávio de 
Carvalho sont des exemples d’ intellectuels attentifs à cette catégorie de production 
plastique qu’ils ont collectionnée et étudiée comme une forme de l’ expression sensible ou 
une forme de grande valeur simbolique. Collectioner ces catégories de production ou 
maintenir un contact constant avec elle étaient une procédure de l’ éducation culturelle pour 
l’artiste et l’ amateur des arts.    
 
Mots-clé:Culture brésilienne, Collection, Modernisme brésilien 
 
 
 
Introdução 
 
No inicio do século XX presenciamos o interesse de artistas, notadamente 

surrealistas, em três categorias de produção plástica, a saber: desenhos de 

crianças, obras etnográficas e desenhos e pinturas de alienados. Em decorrência de 

tal interesse, imagens que estavam restritas às antigas coleções de médicos e 

cientistas – coleções as quais, muitas vezes, seguiam o modelo dos gabinetes de 

curiosidades - começaram a ser inseridas em agrupamentos com obras de arte à 

medida que essas categorias de produção receberam novas significações.  
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No Brasil, particularmente, houve médicos, escritores e artistas dedicados ao estudo 

de desenhos de crianças, peças indígenas e africanas e trabalhos de pacientes 

psiquiátricos. O escritor Mário de Andrade, o engenheiro civil e artista Flávio 

Rezende de Carvalho, os artistas Emiliano Di Cavalcanti e Lívio Abramo podem ser 

mencionados como um dos primeiros interessados por alguma dessas categorias de 

produção. Dos profissionais da medicina foi possível identificar que a maioria 

participava da Sociedade Brasileira de Psicanálise, tais como os doutores: Durval 

Bellegarde Marcondes, Fausto Guerner, Pedro de Alcântara e Osório Thaumaturgo 

Cesar.  

Fundada em 1927, a sociedade promovia conferencias sobre a atividade imaginativa 

na criança, nas civilizações primitivas e no homem moderno, assuntos que atraiam a 

atenção de artistas, escritores e personalidades influentes na cultura e na política 

como Tarsila do Amaral, Paulo Menotti Del Picchia, Dona Olivia Guedes Penteado e 

Cândido Motta Filho, conforme depoimento de Durval Marcondes em 12 de 

novembro de 1976, a Roberto Sagawa (1989).  

No mesmo ano em que foi fundada a Sociedade Brasileira de Psicanálise, Mário de 

Andrade empenhou-se na viagem à Amazônia, ao Peru e à Bolívia com o intuito de 

analisar a cultura brasileira acompanhando e registrando a tradição popular 

manifesta na dança, na musica e nos objetos de caráter artesanal e artístico. De 

dezembro de 1928 a fevereiro de 1929, Mário de Andrade continuou suas pesquisas 

de caráter cultural no nordeste brasileiro, região na qual o escritor planejava 

conhecer desde 1924 (ANDRADE,1983).  

Durante as viagens, Mário de Andrade relatou, em um caderno, os costumes, a 

arquitetura, a música, a danças e as condições de vida das populações pelas 

cidades as quais passou, e divulgou boa parte dos registros no jornal Diário 

Nacional, periódico no qual foram publicadas as primeiras crônicas do escritor a 

respeito da sensibilidade infantil. Certamente Osório Cesar acompanhou as crônicas 

de Mário de Andrade publicadas na imprensa, pois os estudos do escritor foram 

referenciados por ele, principalmente os relatos dos ritos de feitiçaria que Mário de 

Andrade presenciou durante a viagem ao nordeste. Além disso, Osório Cesar 
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conheceu o escritor de quem se tornou próximo, a partir da convivência com a 

pintora Tarsila do Amaral. 

Na década de 1930, a organização de grupos destinados à reflexão e divulgação de 

conhecimento na área científica, artística e cultural como Associação Paulista de 

Medicina e o Clube dos Artistas Modernos intensificou as relações entre os médicos 

e os intelectuais das artes e das letras. O Departamento de Cultura Geral da 

Associação Paulista de Medicina, por exemplo, foi criado para promover uma 

programação que possibilitasse a aproximação da área médica com outros 

conhecimentos intelectuais principalmente com as artes. Na sede da Associação, 

localizada no prédio Martinelli, era constante o pronunciamento de conferencias 

sobre música e artes plásticas, sendo Mário de Andrade e Anita Malfatti alguns dos 

conferencistas convidados nos anos de 1936. Além disso, o Departamento apoiou 

dois acontecimentos muito significativos sobre o desenho da criança e dos 

alienados. O primeiro deles foi o “Mês do louco e da criança” e o segundo evento 

ficou conhecido na imprensa como “Ciências Médicas e Arte”.   

O Mês do louco e da criança ocorreu de 28 de agosto até 10 de outubro de 1933 no 

Clube dos Artistas Modernos, local destinado a representar o centro das discussões 

de arte moderna em São Paulo, segundo visava os fundadores do clube: Flávio de 

Carvalho, Emiliano Di Cavalcanti, Carlos Prado e Antônio Gomide. Nesse 

acontecimento foram expostos ao público pela primeira vez desenhos infantis e 

também desenhos, modelagens e artesanato arquivados no Hospital Psiquiátrico de 

Juquery. Além da exposição houve um ciclo de conferências com temas para 

promover a discussão do processo de criação na criança e no alienado e do 

emprego de obras de arte ou manifestações expressivas como documento do valor 

psíquico da criação humana (O MÊS..., 1933).  

Posterior ao acontecimento, Flávio de Carvalho se mostrou muito envolvido na 

questão dos processos de criatividade e também nas origens da formas de arte 

popular. Em 1934, Flávio esteve na Europa para participar, como convidado do 

Museu Britânico, do VIII Congresso Internacional de Filosofia e XIII Congresso 

Internacional de Psicotécnica, ocorridos na Faculdade de Letras da Universidade 
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Charles IV, em Praga (TOLEDO, 1994). Naquela ocasião, ele visitou os museus 

etnográficos das cidades de Londres, Paris, Florença, Roma e Budapeste, e 

entrevistou catedráticos de psicologia e filosofia. Todas as entrevistas foram 

marcadas pela recorrência da pergunta sobre o valor psicológico do desenho da 

criança e do louco ou mesmo a contribuição da arte africana na arte moderna. Esse 

questionamento permaneceu nos textos de Flávio de Carvalho escritos para o Diário 

da Noite entre os anos de 1936 e 1937.  

No mesmo período que Flávio de Carvalho escreveu para o Diário da Noite, Mário 

de Andrade, no cargo de diretor do Departamento Municipal de Cultura, incentivou a 

formação do curso de etnografia e folclore ministrado por Dina Dreyfus e a 

organização da Sociedade de Etnografia e Folclore. Tanto o curso quanto a 

sociedade impulsionaram a realização da Missão de Pesquisas Folclóricas: 

expedição de caráter etnográfico que visava continuar o registro das manifestações 

populares nas regiões Norte e Nordeste do país iniciadas por Mário de Andrade nos 

anos de 1927, 1928 e 1929.  

 Durante a missão foram gravados, filmados e fotografados várias danças e músicas 

populares e também foram selecionados: pintura e escultura sacra, peças de culto 

afro-brasileiro, peças artesanais, instrumento musical e vestuário popular. Todo o 

material recolhido foi destinado à formação de um acervo público documental sobre 

a cultura brasileira, mas também havia entre as peças, aquelas encomendadas por 

Mário de Andrade para sua coleção particular (BATISTA, 2004).    

Na década de 1940, outros acontecimentos provaram a continuidade do interesse de 

Flávio de Carvalho e de Osório Cesar no estudo da sensibilidade infantil e do 

alienado. Em 1941, foi organizada uma exposição de desenhos de escolares 

britânicos na Galeria Prestes Maia, com o apoio do Departamento Municipal de 

Cultura. Flávio de Carvalho, um dos organizadores, pronunciou a conferencia “A 

percepção da criança”, na qual associou as formas de representação encontradas 

no desenho infantil ao desenvolvimento psíquico da criança. A exposição foi relatada 

na imprensa como um evento curioso que atraiu a atenção do grande público 

(EXPOSIÇÃO..., 1941; INICIADA..., 1941). 
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Em 1948, a coleção de desenhos de Osório Cesar foi exposta no Museu de Arte de 

São Paulo, durante o acontecimento Ciências Médicas e Arte. Sob a organização do 

Departamento de Cultura Geral da Associação Paulista de Medicina, esse 

acontecimento também foi seguido por uma serie de conferencias sobre a expressão 

artística de pacientes psiquiátricos, as relações da psicanálise e arte, música e 

medicina e a arquitetura e medicina (NÃO..., 1948).  

Os fatos relatados neste texto delimitam um cenário de iniciativas que mostram o 

deslocamento do desenho da criança do contexto escolar; a expressão plástica do 

alienado da condição de diagnóstico imposta pelo meio hospitalar e o crescimento 

do estudo das manifestações culturais indígenas e africanas pelos artistas e 

escritores, indicando que as referidas culturas não eram mais um assunto restrito 

aos etnólogos.  

Personalidades como Mário de Andrade, Flávio de Carvalho e Osório Cesar 

imprimiram novos valores aos desenhos infantis, à expressão plástica de alienados 

e às obras indígenas e africanas, por estarem envolvidos no estudo e no 

colecionamento de tais produções. Por esse razão, acompanhemos como cada um 

deles fundamenta essas produções em suas coleções.  

A expressão simbólica do alienado e da criança na Coleção Osório Cesar 

A partir de 1923, o médico anatomopatologista Osório Thaumaturgo Cesar iniciou 

uma coleção de desenhos e de algumas partituras realizadas por pacientes 

internados no Hospital Psiquiátrico de Juquery, pois ele observou uma qualidade 

configuracional interessante em muitos trabalhos. O colecionamento da produção 

psiquiátrica na época em que Osório Cesar iniciou sua coleção, não era em 

novidade, pois se tratava de prática comum entre os médicos desde o final do século 

XIX. No entanto, a peculiaridade, ou a necessidade de mencionar a coleção desse 

médico paraibano, está no conjunto por ele formado: Osório Cesar colecionou 

também desenhos de crianças e obras de artistas brasileiros e estrangeiros.  

Os livros e as crônicas escritos por Osório Cesar são as principais fontes 

documentais a respeito da sua coleção, pois a maioria das obras está perdida. Do 
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segmento de desenhos e pinturas de pacientes psiquiátricos ainda pode ser 

localizado cento e um trabalhos no acervo do Museu de Arte de São Paulo Assis 

Chateaubriand que foram doados pelo próprio médico em 1974. 

Poucos trabalhos da antiga coleção de Osório Cesar constam atualmente nas 

coleções do Hôpital de Sainte Anne e do cineasta Bruno Decharme fundador da 

Association de Art Brut (Abcd-Art Brut),ambos localizados em Paris, e no acervo do 

Musée Art Brut em Lausanne, Suíça. A partir do grupo de trabalhos plásticos 

localizado nos referidos museus e associações, foi possível notar que Osório Cesar 

reuniu a produção de alienados realizada no período de 1920 a 1950, e que os 

trabalhos eram na sua maioria em formato retangular de dimensões 30X15 cm, 

feitos com lápis preto e lápis de cor, porém havia também aqueles feitos em giz 

pastel, guache e tinta a óleo sobre cartão. 

 As obras do segmento de pinturas e esculturas de artistas brasileiros e estrangeiros 

não foram localizadas o que determina o conjunto de crônicas publicadas na Folha 

da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite como a única fonte documental sobre 

esse segmento. Osório Cesar atuou nos referidos jornais como critico de arte por 

aproximadamente cinco anos e nas crônicas ele abordou o caráter simbólico da 

expressão de pacientes psiquiátricos, o valor surpreendente dos desenhos de 

crianças e a inspiração e simplicidade formal das obras denominadas primitivas.  

Osório Cesar também visitava ateliês e costumava divulgar nas crônicas os 

desenhos, pinturas e esculturas de artistas brasileiros, principalmente daqueles 

cujas obras apreciava, tais como: Walter Lewy, Nelson Nóbrega, Renée Lefréve, 

Fúlvio Pennachi,  Julio Guerra e Póla Rezende ( KAWALL, 1979). Embora não tenha 

sido encontrada qualquer informação sobre peças de origem africana ou indígena na 

coleção, Osório guardava extremo interesse por tais trabalhos. 

Osório Cesar fundamentada a escolha das obras que colecionava no princípio da 

arte honesta, que para ele não estava vinculado a um estilo específico, mas à 

postura do artista dedicado ao processo de pesquisa da linguagem plástica e a 

manter certo desprezo pelos modelos artísticos apreciados pelo mercado. Se Osório 
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Cesar organizava sua coleção a partir de um princípio artístico, é necessário 

entender os motivos que o fizeram colecionar os desenhos de crianças e a produção 

de pacientes.  

Para ele a criança e o alienado se manifestavam simbolicamente e a criação 

simbólica era uma linguagem essencialmente humana, criada para atender às 

necessidades do homem de expressar o que sentia de modo maravilhoso ou 

assustador diante da natureza. Logo, os primeiros símbolos artísticos teriam surgido 

de ações instintivas do homem a partir do momento em que ele sentiu a 

necessidade de simbolizar (CESAR, MONTEIRO, 1927). 

A criança apresentava uma sensibilidade específica que a possibilitava desenvolver 

um conhecimento mais concreto do que reflexivo do mundo. Esse conhecimento 

estaria exposto no desenho infantil pelas representações de cenas da vida cotidiana. 

Segundo Osório César (1929), a qualidade formal presente nos desenhos infantis 

era semelhante àquela encontrada nas manifestações gráficas do homem paleolita. 

Pela semelhança formal, Osório compreendia que a criança possuía a necessidade 

primordial de criação simbólica e que o alienado também se mantinha relacionado a 

essa necessidade de criação por conseqüência de sua condição psíquica. 

O símbolo artístico estava vinculado ao desenvolvimento da psique. Por meio dos 

símbolos era possível entender a evolução da mente humana e as transformações 

nas civilizações. As bases das culturas populares, dos mitos e das fábulas eram 

reveladas pelo estudo da simbologia antiga (CESAR, MONTEIRO, 1927).  

Segundo Osório César (1934), o estudo da simbologia de um povo era importante 

para se compreender o passado cultural, mas também para se entender as 

manifestações atuais, pois, para ele, o artista moderno recorria à necessidade 

psíquica de criação simbólica, vividas em plenitude pela criança e pelo alienado, 

para se renovar e não se sucumbir às leis ou dogmas estéticos. 

Objetos de cultura popular e desenhos de crianças na coleção de Mário de 

Andrade 
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Segundo informações presentes no catalogo elaborado pela equipe do Instituto de 

Estudos Brasileiros sob a organização de Marta Rosseti Batista (2004), Mário de 

Andrade não especificou o recolhimento de muitas das peças adquiridas, e boa 

parte delas ele teria ganhado de presente de amigos. No entanto, sabe-se que Mário 

de Andrade começou a coleção em 1919, momento no qual viajou para Minas 

Gerais para estudar a arte colonial, e que o crescente envolvimento do escritor na 

pesquisa da cultura popular proporcionou a extensão da coleção, visto que Mário de 

Andrade apoiou a realização da Missão de Pesquisas Folclóricas da qual ele obteve 

peças indígenas em cestaria e cerâmica, instrumentos musicais e vestimenta como 

máscaras usadas em dança dramática.  

Na ocasião da realização da missão folclórica, Mário de Andrade encomendou a 

Luiz Saia objetos para sua coleção particular, dos quais constariam: imagens sacras 

de características eruditas e populares e ídolos de culto afro-brasileiro. Um dos 

ídolos trazidos para o escritor foi um Oxê de Xango proveniente da Colônia Juliano 

Moreira, instituição psiquiátrica localizada na Paraíba. Além do ídolo de culto, 

suspeita-se de outra peça feita em papeir mâché, um rei mago, procedente da 

Coleção do Serviço de Higiene Mental de Pernambuco (BATISTA, 2004). 

Como a coleção de objetos de cultura popular e afro-brasileira estava relacionada às 

viagens de caráter etnográfico e às pesquisas do escritor, entende-se que tal 

coleção foi um segmento do projeto do escritor de registrar, colecionar e esboçar os 

símbolos da cultura brasileira, bem como da necessidade de pensar a participação 

da cultura indígena e africana na formação cultural do Brasil. Movido por tal 

necessidade, Mário de Andrade foi buscar nas formas de manifestação popular - 

concretizadas na musica, na dança, nos ritos de feitiçaria, nos objetos de culto ou 

utilitário e nas palavras - a cultura de origem ou a tradição, pois ele percebeu que 

havia uma mobilidade natural na expressão popular impulsionada por escolhas que 

não prejudicavam o desenvolvimento cultural (ANDRADE, 1983).  

Além da coleção de objetos da cultura popular, Mário de Andrade também agrupou 

desenhos de crianças e jovens na faixa etária entre três e dezesseis anos. Do 

conjunto formado por ele, existem 2160 desenhos no Acervo Mário de Andrade 
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organizado pelo Instituto de Estudos Brasileiros –USP (COUTINHO, 2002). Essa 

coleção foi iniciada na década de 1920, época na qual o escritor manifestou 

publicamente suas reflexões sobre a sensibilidade infantil, e continuada com o 

agrupamento de desenhos procedentes de atividades e concursos programados 

pelo Departamento de Cultura Municipal de São Paulo (GOBBI, 2004).    

Segundo Mário de Andrade, o desenho infantil era essencial para o desenvolvimento 

da sensibilidade plástica do espectador, pois a compreensão da arte moderna 

necessitava de tal sensibilidade, uma vez que os artistas estavam se distanciando 

das soluções e representações racionais. Além disso, o desenvolvimento da 

sensibilidade plástica permitia ao espectador compreender uma produção cultural 

diversificada, pois em uma cultura específica, os tipos ideais de beleza provinham de 

diferentes estados de sensibilidade plástica. (ANDRADE, 1976). 

Embora o desenho infantil fosse importante para a compreensão da arte moderna, 

havia um distanciamento entre a criança e o artista. A criança, para Mário de 

Andrade, não tinha a capacidade de abstração totalmente desenvolvida, portanto, 

ela era mais expressiva e manifestava sua sensibilidade plasticamente. O artista, 

diferente da criança, recusava intencionalmente a inteligência e buscava no sonho, 

no paradoxo, no símbolo, na associação de imagens, meios de emocionar o 

espectador.  

O artista buscava influências e expressões originais e o trabalho dele não era 

semelhante ao da criança, pois os desenhos dela, geralmente, não eram 

interessantes plasticamente ou esteticamente. A criança como produtora de uma 

obra de arte era raridade, pois ela fazia obras primas ocasionalmente, não existia 

para a criança a necessidade de superação ou aprimoramento de uma idéia. A 

criança não apresentava um olhar critico e técnico para aquilo que desenhava ou 

pintava.  

As artes da criança, do louco e do selvagem na Coleção Flávio de Carvalho 

As informações a respeito do conjunto de obras colecionadas por Flávio de Carvalho 

são imprecisas. Contudo, alguns indícios do interesse dele por artefatos indígenas, 
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por desenhos de crianças e pela produção de pacientes psiquiátricos foram 

relatados nos textos escritos por ele e publicados na imprensa na década de 1930 e 

início de 1940. As fotos publicadas em livros destinados à vida e obra de Flávio de 

Carvalho também constituem documentos, apesar de revelarem poucas peças 

colecionadas.  

No que se refere aos desenhos de crianças e aos desenhos e cerâmicas de 

pacientes psiquiátricos, Flávio de Carvalho declarou em 1941 que o material 

agrupado por ele provinha do Hospital Psiquiátrico de Juquery, do Abrigo de 

Menores em Transito, do Grupo Escolar Rodrigues Alves e da Escola da Vida. Ele 

explicou também que outro grupo de desenhos teria sido fornecido por Lívio Abramo 

(EXPOSIÇÃO, 1941, p.2).  

Sabe-se, também, que o interesse dele pela produção plástica infantil e a do 

alienado começou após a realização do Mês do Louco e da Criança no Clube dos 

Artistas Modernos. A proximidade de Flávio de Carvalho com médicos, inclusive com 

Osório Cesar, e a participação dele no Clubinho dos Artistas e Amigos da Arte - local 

onde ocorreram algumas exposições e comercialização de desenhos, das pinturas e 

das cerâmicas dos pacientes que frequentavam a Escola Livre de Artes Plásticas do 

Juquery - favoreceram o contato com a produção hospitalar e a aquisição das peças 

(TOLEDO, P.161-162). 

Maiores esclarecimentos sobre os interesses de Flávio de Carvalho com a produção 

infantil e do louco e com os objetos da cultura indígena e africana podem ser obtidos 

pelos textos escritos por Flávio no decorrer das décadas de 1930 e 1940.  

Flávio de Carvalho compreendia o sistema artístico do seguinte modo: as belas artes 

correspondiam à arte normal que para ele tratava-se de manifestação medíocre de 

artistas preocupados em favorecer o mercado de artes e o grande público. Em 

oposição à norma, estava a arte anormal, a qual correspondia a duas ordens de 

conhecimento reveladas pela análise da psicologia humana, a saber: a da “arte 

mórbida, profunda e sonhadora” ou a da arte abstrata, filosófica e pura; se a arte não 
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atingisse um desses domínios ela não seria digna de tal denominação. 

(CARVALHO, 1936, s/p).  

Desse modo a expressão plástica de pacientes psiquiátricos, denominada por Flávio 

de Carvalho como arte do louco, pertencia ao domínio da arte mórbida por revelar os 

valores dramáticos, fortes e profundos da vida. O desenho da criança, também 

referido como arte, era sublime, forte e singelo. Os objetos indígenas e africanos 

também continham força de expressão, pois, para Flávio de Carvalho, o selvagem 

trabalhava com as profundezas da alma. 

Conclusão 

O desenho infantil, a expressão plástica de pacientes psiquiátricos e as obras de 

culturas não européias, principalmente a indígena e africana, surgiram como 

categorias de produção com características curiosas para muitos intelectuais 

brasileiros. O médico Osório Cesar, o escritor Mário de Andrade e o engenheiro e 

pintor Flávio de Carvalho estudaram essas categorias e propuseram novas 

significações para elas. 

Osório Cesar, por exemplo, considerou os desenhos infantis e os de pacientes 

psiquiátricos como criações simbólicas comparáveis aos primeiros símbolos 

artísticos criados pelo homem. Logo, o desenho da criança e do alienado eram 

formas rudimentares de manifestação artística.   

Mário de Andrade distinguia a produção infantil da manifestação popular e da obra 

de arte moderna. Para ele, o desenho da criança era um documento importante para 

a formação do espectador e para as pesquisas plásticas dos artistas. A 

manifestação popular revelava a tradição cultural em suas formas de expressão, por 

essa razão constitui-se como documentação importante para a compreensão do 

desenvolvimento da cultura brasileira.      

Flávio de Carvalho aproximava o desenho infantil, a expressão de pacientes 

psiquiátricos e as obras indígenas e africanas da manifestação artística, mediante o 
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argumento de que essas três categorias de produção apresentavam uma força 

essencial de vida, uma sensibilidade. 

 Embora mostrando proximidades e distanciamentos de concepções, Osório César, 

Mário de Andrade e Flávio de Carvalho, ao discutirem o desenho infantil ou a 

manifestação plástica de pacientes ou ainda as obras de culturas não européias, 

eles trazem preferências e preocupações da modernidade, tais como: a busca do 

artista em romper com as convenções, a necessidade de encontrar a simbologia da 

cultura brasileira e a descoberta do belo no que existe de profundo na vida psíquica. 
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