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Nise da Silveira repetiu 
diversas vezes que 
“ninguém pergunta-
va para ela sobre os 
doentes mentais, so-
bre onde eles mora-

vam, como era a vida deles”. Segundo 
o terapeuta ocupacional José Otávio 
Pompeu e Silva, a psiquiatra brasileira 
falava que o mais importante era dar 
oportunidades melhores para estes 
doentes. “Ela falava que eles moravam 
em tristes lugares e que isto precisava 
ser mudado”, complementa Pompeu 
e Silva, que dedica seu doutorado, 
defendido no Instituto de Artes (IA) da 
Unicamp, à presença forte da arte na 
técnica de terapia ocupacional deixada 
por Nise da Silveira. A ideia da tese é 
mostrar que, a partir da convergência 
de vários autores, ela construiu uma 
teoria complexa a partir da qual ampli-
ficou o potencial criador dos doentes 
mentais que receberam seus cuidados. 
“A arte é central na vida e na obra de 
Nise”, ressalta Silva, que foi orientado 
pela professora Lucia Reily, do Centro 
de Estudos e Pesquisas em Reabi-
litação “Dr.Gabriel Porto (Cepre) e 
do Instituto de Artes da Unicamp.

Ao seguir os passos de Nise, tanto 
na vida pessoal quanto na contribui-

ção literária, a tese coloca no mesmo 
patamar arte e medicina, pintura e 
psicanálise. O método de Nise da 
Silveira, segundo o terapeuta, une 
vários pensadores e práticas numa 
construção complexa, como chamam 
os estudiosos atuais. Complexa no 
sentido de sua etimologia latina: 
“aquilo que é tecido em conjunto”. 
Nise estudou muitas fontes em suas 
pesquisas e teve o privilégio de co-
nhecer Jung, que, durante um encontro 
em sua casa na Suíça, convenceu-a a 
estudar mitologia. Mas ela também 
teve outros mestres importantes como 
Freud e o filósofo Spinoza, segundo 
Pompeu e Silva. “Defendo a tese que 
Nise da Silveira não se filiou a ne-
nhuma escola de terapia ocupacional, 
mas desenvolveu seu próprio meio 
de prática e teoria, com um estudo 
das mais variadas escolas e pensado-
res que ela julgou pertinentes para o 
desenvolvimento de uma terapia ocu-
pacional de excelência”, acrescenta.

Oriunda de uma família alagoana, 
Nise viveu a maior parte de sua vida 
no Rio de Janeiro, onde introduziu 
atividades expressivas e estudou a 
expressão plástica de doentes mentais 
internados em um grande hospital 
psiquiátrico no subúrbio da cidade. De 
acordo com Pompeu e Silva, ela estu-
dou a leitura de imagens do incons-
ciente e, com esta prática, descobriu 
um novo meio de comunicação com o 
mundo interno do doente mental. Para 
ele, um detalhe muito importante na 
história de Nise é seu aprofundamento 
no estudo da vida dos clientes que 
ela cuidou e estudou durante a vida. 
Uma das atitudes nobres da psiquiatra, 
na sua opinião, foi trazer os doentes 
esquecidos do Engenho de Dentro 
para a literatura, para as exposições 
de arte e para os olhos do mundo. 

A prática de Nise é muito impor-
tante, na opinião do terapeuta, no 
sentido de amenizar o tratamento 
na área de saúde mental. A vivência 
de dez anos nesta área o credencia a 

falar sobre a construção complexa de 
Nise e abordá-la com seus alunos de 
terapia ocupacional na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Na sua 
opinião, apesar da reforma da psiquia-
tria na primeira década do século 21, 
os doentes mentais ainda em alguns 
lugares são tratados com grandes 
doses de psicotrópicos. “Mesmo com 
a reforma, técnicas como a de Nise 
da Silveira, que possibilitam a estas 
pessoas se expressarem e mostrarem 
seus sentimentos e subjetividade, 
ainda são colocadas como secun-
dárias no tratamento oferecido na 
saúde mental brasileira”, reflete Silva.

Sempre adversa a tratamentos 
considerados agressivos, Nise revo-
lucionou os métodos de atendimento 
ao portador de transtornos mentais 
no Brasil, principalmente no que 
diz respeito à esquizofrenia, cujos 
pacientes são muitas vezes de di-
fícil acesso pela linguagem verbal. 

O contato com a prática da mestra 
foi possível, segundo ele, porque ela 

teve o cuidado de passar sua técnica 
para muitos seguidores. Na obser-
vação de Pompeu e Silva, muitos 
jovens psicólogos, terapeutas, artistas, 
monitores de terapêutica ocupacional 
aprenderam nos grupos de estudo e no 
Museu de Imagens do Inconsciente a 
maneira como Nise cuidava dos seus 
clientes e suas metodologias de estudo. 

Segundo o professor, Nise escre-
veu artigos, revistas e livros. Os mais 
expressivos foram produzidos depois 
dos 70 anos e mostram que a criação 
no envelhecimento é um caminho pos-
sível e importante. “Ela preocupou-se 
em deixar muitas pistas sobre sua 
metodologia e seu jeito de cuidar 
dos doentes mentais”, acrescenta.

Ao pesquisar a trajetória da autora, 
retomando sua biografia até os 40 anos 
de idade, Silva mostra que a vida e o 
trabalho se complementavam. O autor 
da tese explica que a teoria da técnica 
de uma terapia é criada e recriada 
constantemente. No caso de Nise, ape-
sar de vários textos publicados, a for-

ma de fazer terapia não foi totalmente 
codificada e explicada por ela, então, 
com sua morte, cabe aos seguidores 
recriar uma forma de terapia que possa 
ser usada em conjunto por terapeutas, 
artistas e interessados em propiciar 
uma melhor qualidade de vida para 
pessoas que sofrem de dor psíquica. 

No Brasil, segundo o pesquisador, 
há um extenso material que pode aju-
dar nessa busca. Mesmo não tendo 
acesso a todo o acervo da psiquiatra, 
ele descobriu livros e outros documen-
tos em muitos lugares do Brasil, entre 
eles o Fundo Octavio Brandão, onde 
encontrou fotos, imagens, cartas que 
ligavam Nise da Silveira ao partido co-
munista e a trajetória de Laura Brandão 
e da família de Otávio Brandão. “Nise 
foi uma das quatro pessoas presentes 
no porto do Rio de Janeiro quando a 
família Brandão foi deportada do Bra-
sil no início da era Vargas”, relembra. 

No Fundo Leon Hirszman, Silva 
descobriu um material de um docu-
mentário inacabado e inédito sobre 
Nise da Silveira. O principal ambiente 
de pesquisa onde se pode encontrar 
muitos documentos sobre Nise é o 
Museu de Imagens do Inconsciente. 

Para Nise, a esquizofrenia nada 
mais era que “estados de ser”, de-
sencadeados por situações extremas. 
A inclusão, transformação e cura 
por meio da arte era a base para o 
tratamento de doenças mentais. A 
iniciativa de unir humanização e 
arteterapia foi elogiada pelo mestre 
Jung. Ingressou no curso de medicina 
aos 16 anos, num momento em que 
as profissões não eram tão acessíveis 
às mulheres, e formou-se aos 21 anos 
especializada em psiquiatria, já con-
testando os tratamentos tradicionais.  

Nise da Silveira (à esq., em pé) orienta pacientes em oficina de arte: 
método da psiquiatra une vários pensadores e práticas

O lugar da arte na terapia de Nise

................................................
� Publicação

Tese de doutorado: “A Arte na Terapia 
Ocupacional de Nise da Silveira”
Autor: José Otávio Pompeu e Silva
Orientadora: Lucia Reily
Unidade: Instituto de Artes (IA)................................................

 Painel da semana

� Fórum de Arte e Cultura - A 
próxima edição do Fórum Permanente de 
Arte e Cultura ocorre no dia 25 de abril, a 
partir das 9 horas, no Centro de Convenções 
da Unicamp. Terá como tema “Jogos Inter-
culturais dos Povos Indígenas”. Inscrições 
e outras informações no site: http://foruns.
bc.unicamp.br/arte/foruns_arte.php
� Seminário de CFD - O I Seminário 

de CFD será realizado de 25 a 28 de abril, no 
auditório da Embrapa Informática Agropecu-
ária (CNPTIA-Unicamp). Outras informações 
no site www.feagri.unicamp.br/cfd2011 
� Fórum de Esporte e Saúde - 

Encontram-se abertas as inscrições para o 
Fórum Permanente de Esporte e Saúde. O 
evento será realizado no dia 26 de abril, a 
partir das 9 horas, no Centro de Convenções 
da Unicamp. Terá como tema “Da Pesquisa 
Básica à Clínica: Mapeando Competências 
na Unicamp”. Página do evento: http://foruns.
bc.unicamp.br/saude/foruns_saude.php
� Macrozona 4 de Campinas - A 

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo (FEC) da Unicamp está desenvol-
vendo uma proposta de plano local de gestão 
para a região central de Campinas – macro-
zona 4, em consonância com o Plano Diretor 
de 2006. Sob a coordenação dos professores 
Diógenes Cortijo Costa, Emília Wanda Rutko-
wski e Evandro Ziggiatti Monteiro, docentes 
e pesquisadores de diversas especialidades 
fizeram um diagnóstico da realidade e agora 
convidam a população local para analisá-lo e 
propor um cenário futuro para a região. Onze 
oficinas acontecerão no período de 26 de abril 
a 31 de maio, das 19 às 22 horas, sempre de 
terça e quinta-feira. As datas e os endereços 
dos locais onde serão realizadas as oficinas 
com a população serão divulgados em breve 
neste portal e na página eletrônica da Pre-

feitura de Campinas. Leia mais: http://www.
unicamp.br/unicamp/divulgacao/2011/04/12/
unicamp-participa-de-plano-local-de-gestao-
da-macrozona-4-de-campinas
� Vestibular 2012 - Começa no dia 

26 de abril, o período para isenção da taxa 
de inscrição. Interessados podem se candi-
datar até 31 de maio pela internet. Outras 
informações: http://www.comvest.unicamp.
br/vest2012/isencao/isencao_inicio.html
� Encontro de Museus - O Encon-

tro “Museus de arte na atualidade: propósitos 
e proposições” ocorre nos dias 27 e 28 de 
abril, no auditório do Instituto de Artes (IA). 
A cerimônia de abertura será às 9h30. O 
evento é organizado pela Comissão Gestora 
responsável pela implantação do Museu de 
Arte da Unicamp. O objetivo é propiciar uma 
ampla reflexão sobre o papel do Museu de 
Arte hoje, em seus mais diferentes aspectos 
e, em especial, sobre as experiências inova-
doras em curso em outros museus no Brasil e 
no exterior. O evento deve reunir profissionais 
que trabalham em museus ou estudam seus 
acervos, exposições e espaços. A organiza-
ção é de Maria de Fátima Morethy Couto. 
Mais informações: 19-3521-6575.
� Minuto Científico - Estão aber-

tas as inscrições para o Minuto Científico, 
concurso de vídeos de difusão científica 
latinoamericana e caribenha, organizado 
pelo Museu Exploratório de Ciências (MC) 
da Unicamp. A premiação acontece dia 30 
de maio de 2011, durante a 12ª Reunião 
Bienal da Rede de Popularização da Ciência 
e Tecnologia na América Latina e no Caribe 
(RedPop), realizada no Brasil, em Campinas, 
no período de 29 de maio a 2 de junho. 
Site do evento: http://www.mc.unicamp.br/
redpop2011/index.php?option=com_conten
t&view=frontpage&Itemid=1&lang=br
� Olimpíada de Matemática - 

As inscrições para a XXVII Olimpíada de 
Matemática da Unicamp podem ser feitas 
até 14 de maio, no link www.ime.unicamp.
br/~olimpiada/. A organização é do Instituto 
de Matemática, Estatística e Computação 
Científica (Imecc). Outras informações: 19-
3521-5979.
� Retratos da Amazônia - O 

artista plástico Elvis da Silva expõe, até 30 
de abril, no Espaço das Artes da Faculdade 
de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp. O 
tema da exposição é Retratos da Amazônia. 
Visitação: das 8h30 às 17h30, inclusive sá-
bados e domingos. O Espaço das Artes da 
FCM fica na rua Tessália Viera de Camargo 
126, na Cidade Universitária Zeferino Vaz, 
em Campinas. Entrada franca.
� Prêmio José Reis - Até 31 de 

maio. Esta é a data limite para quem deseja 
se inscrever na 31ª edição do Prêmio José 
Reis de Divulgação Científica e Tecnológica. 
Este ano, a categoria escolhida é Jornalismo 
Científico. Os trabalhos devem ser enviados 
ao Serviço de Prêmios do CNPq (Edifício 

Santos Dumont, Lago Sul – SHIS Quadra 
01, Conjunto B, Bloco B, 1º andar, CEP 
71605001), em Brasília-DF. A categoria 
premiará o jornalista profissional que se des-
taque na difusão da Ciência e da Tecnologia 
nos meios de comunicação de massa. A pre-
miação consiste em importância em dinheiro, 
no valor de R$ 20 mil; diploma; e passagem 
aérea e hospedagem para permitir que o 
agraciado (a) participe da Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC). Outras informações podem 
ser obtidas pelos telefones 61-3211-9410, 
3211-9093 ou e-mail prêmios@cnpq.br
� Jabuti recebe inscrições - 

Estão abertas as inscrições para o Prêmio 
Jabuti 2011. Agora, ao invés de 21 catego-
rias, a premiação terá 29. Além disso, será 
laureado apenas um livro por categoria 
(antes, eram premiados três livros). Podem 
concorrer obras inéditas, editadas no Brasil, 
entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 
2010. A participação é aberta a editores, es-
critores, autores independentes, tradutores, 
ilustradores, produtores gráficos e designers. 
Mais informações e regulamento no site 
www.premiojabuti.org.br. No ano passado, 
a premiação alcançou recorde de inscritos 
(2.867) entre todas as edições do concurso.

Teses da semana

� Educação - “Livro infantil no Brasil 
(2007-2008): marcas em circulação, catálogos 
de divulgação e infâncias anunciadas” (mes-
trado). Candidata: Juliana Bernardes Tozzi. 
Orientadora: professora Lilian Lopes Martin 
da Silva. Dia 28 de abril, às 14 horas, na FE.
� Educação Física - “Comparação 

da magnitude do dano muscular após ações 
excêntricas com diferentes velocidades em 
mulheres jovens e na pós-menopausa” (mes-
trado). Candidato: Miguel Soares Conceição. 
Orientadora: professora Vera Aparecida 
Madruga. Dia 29 de abril, às 9 horas, na sala 
da congregação da FEF.
� Engenharia Civil, Arquitetura 

e Urbanismo - “Reciclagem de isolado-
res elétricos de porcelana: Utilização em 
concretos” (doutorado). Candidato: Marco 
Antonio Campos. Orientador: professor 
Vladimir Antonio Paulon. Dia 29 de abril, às 
14 horas, na sala CA 22 da FEC.
� Engenharia Elétrica e de 

Computação - “Desenvolvimento, cons-
trução e controle de um robô móvel bípede 
com tronco” (mestrado). Candidato: Alberto 
Noboru Miyadaira. Orientador: professor 
Marconi Kolm Madrid. Dia 26 de abril, às 14 
horas, na sala da congregação da FEEC.

“Equalização preditiva e otimização de 
sistemas DSL por gerenciamento espectral 
e processamento MIMO” (doutorado). Can-
didato: Rafael Ferrari. Orientador: professor 
João Marcos Travassos Romano. Dia 28 de 

abril, às 10 horas, na sala da Congregação 
da FEEC.

“Adaptação de parâmetros em meta-heu-
rísticas com sistemas nebulosos genéticos” 
(mestrado). Candidato: Vitor Hugo Almeida 
Marques. Orientador: professor Fernando 
Antônio Campos Gomide. Dia 29 de abril, 
às 14 horas, na FEEC.

“Estudo de uma lente plasmônica para 
acoplamento em nanoestruturas” (doutora-
do). Candidato: Alexandre Manoel Pereira 
Alves da Silva. Orientador: professor Hugo 
Enrique Hernandez Figueroa. Dia 29 de abril, 
às 14 horas, na CPG/FEEC.

“Proposta e validação de nova arquite-
tura de redes de data center” (mestrado). 
Candidato: Carlos Alberto Braz Macapuna. 
Orientador: professor Maurício Ferreira 
Magalhães. Dia 29 de abril, às 9 horas, na 
sala da congregação da FEEC.
� Engenharia Química - “Desenvol-

vimento de curativos de quitosana e alginato 
contendo fosfato hidrogenado de zircônio, 
sódio e prata” (mestrado). Candidata: Ana 
Kelly Girata. Orientadora: professora Ângela 
Maria Moraes. Dia 28 de abril, às 9 horas, na 
sala de defesa de teses (Bloco D) da FEQ
� Física - “Homogeneidade química, 

interfaces e distorções estruturais em nano-
fios de semicondutores III-V” (doutorado). 
Candidato: Luiz Henrique Galvão Tizei. 
Orientador: professor Daniel Mario Ugarte. 
Dia 28 de abril, às 10 horas, na sala de 
seminários DFA.

“Polarização magnética das correntes de 
tunelamento” (mestrado). Candidata: Imara 
Lima Fernandes. Orientador: professor 
Guillermo Gerardo Cabrera. Dia 29 de abril, 
às 10 horas, no auditório da Pós-graduação 
do IFGW.
�  Geociências - “Geoquímica 

de rochas máficas da região de São José 
do Jacuípe, segmento norte do Orógeno 
Itabuna-Salvador-Curaçá, Cráton do São 
Francisco, Bahia” (mestrado). Candidata: 
Patrícia Piaia. Orientador: professor Elson 
Paiva de Oliveira. Dia 25 de abril, às 14 
horas, no auditório do IG.
� Linguagem - “O percurso sócio-

cognitivo das recategorizações metafóricas: 
construção de sentidos na retórica neopente-
costal” (mestrado). Candidato: Erik Fernando 
Miletta Martins. Orientadora: professora 
Edwiges Maria Morato. Dia 28 de abril, às 
14 horas, na sala de defesa de teses do IEL.

“Sobre as afasias: conceitos fundamen-
tais e um estudo de caso de afasia verbal” 
(mestrado). Candidata: Iara Medeiros Borges 
Pereira. Orientadora: professora Maria Irma 
Hadler Coudry. Dia 28 de abril, às 9 horas, 
na sala de defesa de teses do IEL.
� Matemática, Estatística e 

Computação Científica - “Movimento 
browniano com respeito a métricas rieman-
nianas dependendo do tempo e aplicações 
ao fluxo de curvatura média” (mestrado). 

Candidata: Claudia Luque Justo. Orientador: 
professor Diego Sebastian Ledesma. Dia 25 
de abril, às 14 horas, na sala 253.

“FGM e suas generalizações sob um ponto 
de vista bayesiano” (mestrado). Candidato: 
José Adolfo de Almeida Schultz. Orientadora: 
professora Verónica Andrea González-López. 
Dia 29 de abril de 2011, às 11 horas, na sala 253.
� Medicina - “Sintomatologia depres-

siva e funções corticais em crianças com 
dislexia do desenvolvimento” (mestrado). 
Candidato: Ricardo Franco de Lima. Orienta-
dora: professora Sylvia Maria Ciasca. Dia 28 
de abril, às 10 horas, no auditório Sigmund 
Freud do Departamento de Psicologia Médica 
e Psiquiatria.

“ A expressão deficiente das chaperonas 
GRP78 e GRP94 conecta a ativação de si-
nalização de tlr4 com o estresse de retículo 
endoplasmático” (doutorado). Candidata: 
Andressa Coope dos Santos. Orientador: 
professor Lício Augusto Velloso. Dia 29 de 
abril, às 14h30, no Anfiteatro do Gastrocentro.

“Velocidade da marcha, força de preensão 
e saúde percebida: dados do Fibra Campinas” 
(mestrado). Candidata: Joelita de Oliveira 
Bez. Orientadora: professora Anita Libera-
lesso Neri. Dia 29 de abril, às 9 horas, no 
Departamento de Enfermagem.
� Odontologia - “Avaliação dos 

traumatismos dentários atendidos no serviço 
de trauma dental da Faculdade de Odonto-
logia de Piracicaba: estudo retrospectivo de 
10 anos” (mestrado). Candidata: Fernanda 
Freitas Çins. Orientadora: professora Adriana 
de Jesus Soares. Dia 26 de abril, às 13h30, 
no anfiteatro 01 da FOP.

“Influência do alargamento foraminal na 
alteração da anatomia apical e capacidade de 
selamento apical após obturação” (doutorado). 
Candidata: Juliana Melo da Silva. Orientador: 
professor Alexandre Augusto Zaia. Dia 26 de 
abril, às 8h30, na congregação da FOP.
� Química  - “Síntese assimétrica de 

pirrolizidinonas e pirrolizidinas substituídas 
a partir da reação de Morita-Baylis-Hillman” 
(doutorado). Candidato: Kristerson Reinaldo 
de Luna Freire. Orientador: professor Fernan-
do Antônio Santos Coelho. Dia 29 de abril, às 
14 horas, no miniauditório do IQ.

Diferentemente do que informa a reportagem “Sis-
tema de monitoramento por câmeras no campus en tra 
em fase final de testes”, publicada na edição número 
490 do Jornal da Unicamp, a comissão que coorde-
nou a implantação do sistema de monitoramento por 
câmeras no campus foi coordenada pelo professor 
Carlos Alberto dos Reis Filho, ligado à Faculdade de 
Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC), e não 
pelo professor Francisco Reis. O trabalho também 
contou com a participação de Gustavo de Oliveira 
Carvalho, na coordenação da equipe de rede do Cen-
tro de Computação da Unicamp.
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