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Resumo 
 

O presente artigo deseja, a partir de um arcabouço teórico centrado no conceito de 
imaginário de Jean-Paul Sartre e a concepção de personagem cinematográfica realizada 
por Paulo Emilio, analisar a construção do personagem Nise, no filme Nise - O Coração 
da Loucura, em contraposição com a figura histórica, a psiquiatra Nise da Silveira. 
Tomando como base uma epistemologia fenomenológica, o artigo traça uma 
possibilidade da interferência da escolha da atriz Glória Pires na construção do imaginário 
da psiquiatria no Brasil naquilo chamado por Paulo Emilio de “imensa fantasia da 
memória do mundo”. 
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Introdução 

“A imagem é um ato e não uma coisa. A imagem é consciência de alguma coisa” 

(SARTRE, 2009, p. 137). Desta forma, Sartre inicia sua conceituação da imagem e, 

progressivamente, irá construir,  pelo mecanismo fenomenológico da intencionalidade, o 

seu conceito de imaginário. 

Imaginário esse que trabalha com as ausências tal como na mágica. Para Sartre, 

imaginar e um truque de mágica (ou mesmo um feitiço) possuem, cada um a seu modo, 

uma motivação desejante. Com a ausência do objeto, a imaginação o faz estar presente, 

assim como na magia. Da mesma forma que a magia, a imaginação é livre, não possui 

barreiras da mesma forma que o real possui, sendo portanto uma ação criativa. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Imagem e Imaginário do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutor em Meios e Processos Audiovisuais pela Universidade de São Paulo (USP). Professor do curso de Jornalismo, 
do programa de pós-graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação, e Diretor da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU). email: rdovenancio@gmail.com 
3 Mestranda em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). email: 
marinacolli.oliveira@gmail.com 
4 Graduando em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). email: 
heitor.trebien@gmail.com 
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É nessa ação criativa que linguagens tal como o cinema se calcam. Paulo Emilio 

nos mostra o quanto a narrativa cinematográfica, mesmo sendo tributária do teatro e da 

literatura, é independente em seu imaginar. Imaginar esse que, no caso da construção de 

personagens, se torna um encarnar. Assim, pouco-a-pouco, o cinema vai construindo as 

nossas próprias memórias sociais, a“imensa fantasia da memória do mundo”. 

No presente artigo, desejamos analisar como o filme Nise - O Coração da 

Loucura  (NISE, 2015) participa deste processo de construção do imaginário da 

Psiquiatria no Brasil. Após revisão conceitual calcada em Sartre e Paulo Emilio, 

apresentaremos breve resumo histórico da psiquiatra Nise da Silveira e a descrição 

narrativa argumentativa do filme Nise - O Coração da Loucura seguindo metodologia 

desenvolvida em trabalhos anteriores (VENANCIO; GONÇALVES, 2017).  

A partir desta revisão e deste corpus, procederemos à análise utilizando três 

tópicos norteadores, a saber: (1) demarcação dos fatos que no filme que diferem na vida 

histórica de Nise da Silveira; (2) compreensão do papel da atriz Glória Pires enquanto 

“encarnadora” de Nise no filme Nise - O Coração da Loucura; e (3) sistematização dos 

fatores fílmicos postos em Nise para construção de mitos e imaginário sobre a Psiquiatria 

no Brasil. 

 

Imaginário e Narrativa 

Spohr (2011) e Arruda (1994), usando a teoria de existencial de Sartre como base, 

explicam que o imaginário depende do conceito de intencionalidade e consciência, pois 

para se construir uma imagem, precisa estar em relação com a imagem de algo. Assim, 

sendo, o imaginário carrega um propósito, um significado, por isso é considerado 

intencional. É considerado consciente pois ter a imagem de algo é ter consciência da 

existência desse algo, isto é, ter experienciado e vivenciado essa relação com o objeto.  

Tal consideração coloca o pensamento sartreano - bem como seu conceito de 

imaginário - dentro da epistemologia fenomenológica. Enquanto campo filosófico de 

pesquisa, a Fenomenologia é posta como um tipo de terceira via, de alternativa diferente 

daquela representada pelo Idealismo. O seu foco de estudo é aquilo que é chamado de 

fenômeno. “Quando o filósofo alemão Martin Heidegger descreveu o fenômeno enquanto 

aquilo que se manifesta a nós, ele estava sugerindo que os fenômenos são trazidos à 

existência através da nossa vivência de mundo” (VAGLE, 2016, p. 20). Assim, 
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os fenômenos para os fenomenólogos, então, não são construídos, concebidos 
ou definidos na mente humana autonomamente embasada e separada do 
mundo [...]. Nem é o caso que eles são ocorrências sem explicações 
produzidas por forças externas. Na verdade, os fenômenos são as maneiras 
que encontramos nós mesmos em relação com o mundo através da vivência 
do dia-a-dia (VAGLE, 2016, p. 20). 

 

Mark D. Vagle descreve que “o principal propósito da fenomenologia [...] é 

estudar aquilo que é enquanto nós encontramos-nós-mesmos-em-relação-com-outros [...] 

e outras coisas” (VAGLE, 2016, p. 20). A palavra-chave aqui para compreendermos é 

experiência: “Nesse aspecto, os fenomenólogos não tendem a acreditar que os humanos 

constroem uma experiência fenomenológica. Quando os humanos experimentam o 

mundo eles, novamente, se encontram na experiência” (VAGLE, 2016, p. 20-21). 

Assim, a narrativa é um mecanismo fenomenal da nossa experiência cotidiana 

com os Outros – no sentido, inclusive de outras mentes, termo caro para a Filosofia 

Analítica (MORICK, 1967) – que nos circundam, ora com eles se amalgamando em seu 

ambiente, ora com eles se destacando com seus traços ímpares.  

Aqui vemos a importância da ideia que justifica a fenomenologia, posta por Franz 

Brentano: a intencionalidade. Tal como Vagle bem descreve, o campo da fenomenologia 

“usa intencionalidade para significar a conectividade inseparável entre sujeitos (ou seja, 

seres humanos) e objetos (ou seja, todas as outras coisas, animadas e inanimadas e ideias) 

no mundo” (VAGLE, 2016, p. 27). Se pensarmos no campo que estávamos debatendo, 

vemos que a condição da fenomenologia se realiza enquanto gramática, no sentido 

wittgensteiniano do termo (WITTGENSTEIN, 2010). 

 

Wittgenstein pensou por um tempo na possibilidade de um exercício 
discursivo que não se ocupasse, tal como as ciências empíricas, em formular 
explicações causais de caráter hipotético, mas sim que viesse a descrever o 
imediatamente dado, ou mais especificamente, o percebido sensorialmente. 
Um exercício assim deveria se formar naquilo que Wittgenstein denominou 
por um tempo “linguagem primária” ou “linguagem fenomenológica [...] O 
modelo que orientava essa busca era, em princípio, o da “concordância”: a 
linguagem fenomenológica se concebia enquanto uma linguagem especial que 
teria a condição de refletir de maneira fiel a experiência imediata (RUIZ 
FERNANDEZ, 2010, p. 171). 

 

O insight de Wittgenstein pela busca de uma linguagem que se ocupasse apenas 

da intencionalidade nos permite refletir acerca de um modelo narrativo que vincule sua 

teorização à construção. Tal como ele mesmo afirma nas Investigações Filosóficas, no 

aforismo 445, “na linguagem, expectativa e realização tocam-se” (WITTGENSTEIN, 
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1999, p. 131). Assim, podemos ver, na linguagem, a realização daquilo que Sartre 

demarca no conceito de imaginário. 

Spohr (2011) e Arruda (1994), falam sobre 4 características do imaginário 

concebido por Sartre, explicando que - 1. a imagem se apresenta na consciência como 

ausência, ou seja, a inexistência do objeto antes percebido, é uma realidade “não 

corpórea”, mas consciente. 2 - É uma quase-observação, em que a consciência se coloca 

diretamente de frente a um objeto imediato, estático, fixo, sem intermediários e sem 

tempo e espaço. 3 - o objeto imaginado é um nada, o que significa dizer que a consciência 

se posiciona em relação a algo inexistente, ausente, e por se colocar em relação a algo 

que não existe, a consciência cria significado intencionalmente. 4 - A espontaneidade tem 

o propósito de produzir e conservar de forma livre o objeto imaginado. O objeto é assim 

produzido de maneira indeterminada, livre, em que o sujeito tem liberdade de produzir, 

agir e ser. Isso significa dizer que a consciência imaginativa não está determinada, 

evadindo dessa forma do objeto real, “carne e osso”. 

Spohr (2011) e Arruda (1994) afirmam que Sartre compara o ato imaginativo com 

o ato mágico, em que os dois têm em comum uma motivação desejante. Com a ausência 

do objeto, a imaginação o faz estar presente, assim como na magia, isto é, usa-se a magia 

para se conseguir o que se deseja (como uma poção do amor, para conquistar o sujeito 

amado), da mesma forma que a imaginação é usada. Assim, pode-se imaginar o sujeito 

amado, mesmo que não o tenha. Da mesma forma que a magia, a imaginação é livre, não 

possui barreiras da mesma forma que o real possui, sendo portanto uma ação criativa.  É 

nisso que encontramos a distinção entre a personagem fílmica Nise e Nise da Silveira 

 

A personagem de cinema 

Para Paulo Emílio, “o cinema é tributário de tôdas as linguagens, artísticas ou não, 

e mal pode prescindir desses apoios que eventualmente digere.” (GOMES, 1976, p.103). 

Dessas inúmeras linguagens, ela deve tributos, especialmente no mecanismo da 

personagem no teatro e na literatura. 

 
Fundamentalmente arte de personagens e situações que se projetam no tempo, 
é sobretudo ao teatro e ao romance que o cinema se vincula. A história da arte 
cinematográfica poderia limitar-se, sem correr o risco de deformação fatal, ao 
tratamento de dois temas, a saber, o que o cinema deve ao teatro e o que deve 
à literatura. O filme só escapa a êsses grilhões quando desistimos de encará-
lo como obra de-arte e ele nos interessar como fenômeno. Não é na estética, 
mas na sociologia que refulge a originalidade do cinema como arte viva do 
século. (GOMES, 1976, p.103) 
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No entanto, o cinema possui vantagens inerentes enquanto linguagem autônoma: 

 
Nesta exposição, podemos pois inicialmente, e sem abuso excessivo, definir o 
cinema como teatro romanceado ou romance teatralizado. Teatro romanceado, 
porque, como no teatro, ou melhor no espetáculo teatral, temos as personagens 
da ação encarnadas em atores. Graças porém aos recursos narrativos do 
cinema, tais personagens adquirem uma mobilidade, uma desenvoltura no 
tempo e no espaço equivalente às das personagens de romance. Romance 
teatralizado, porque a reflexão pode ser repetida, desta feita, a partir do 
romance. É a mesma definição diversamente formulada (GOMES, 1976, p. 
103) 

 
 Diferente da forma tradicional de personagens posta pela literatura, o cinema 

possui um processo de encenação, tal como no teatro. Processo esse que, segundo Paulo 

Emilio, é de um mecanismo de “encarnação”. 

 
No cinema, pois, como no espetáculo teatral, as personagens se encarnam em 
pessoas, em atôres. A articulação que se produz entre essas personagens 
encarnadas e o público é, porém, bastante diversa num caso e noutro. De um 
certo ângulo, a intimidade que adquirimos com a personagem é maior no 
cinema que no teatro. Neste último a relação se estabelece dentro de um 
distanciamento que não se altera fundamentalmente (GOMES, 1976, p. 109) 

 
Neste mecanismo de encarnação, há um processo quase redundante porque ela, 

no cinema, “se processa através de gente que conhecemos muito bem, em atôres que nos 

são familiares. Aliás, nos casos mais expressivos, tais atôres são muito mais do que 

familiares; já são personagens de ficção para a imaginação coletiva, num contexto quase 

mitológico.” (GOMES, 1976, p. 110-111). Contexto de imaginário este que faz que “a 

personagem registrada na película nos [imponha] até os ínfimos pormenores o gôsto geral 

do tempo em que foi filmada.” (GOMES, 1976, p. 113). 

Paulo Emilio parece reticente em sua formulação pioneira acerca do poder no 

imaginário que é exercido pela personagem cinematográfica. Em seu ensaio, afirma 

claramente que “não temos meios de saber se a personagem cinematográfica adquirirá 

permanência. Para início de conversa, é muito mais laborioso preservar para a posteridade 

as personagens registradas nas imagens e palavras faladas da película, do que as impressas 

em linguagem escrita.” (GOMES, 1976, p. 113-114).  

No entanto, ele concede que, “como as personagens de ficção, as que emanam da 

história permanecem vivas através de palavras e imagens. Ainda aqui o filme trará a sua 

contribuição destacada à imensa fantasia da memória do mundo.” (GOMES, 1976, p. 

114). 
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Nise, figura histórica 

 De acordo com Melo (2007) Nise Magalhães da Silveira, nascida no dia 15 de 

fevereiro de 1905, é filha de Faustino Magalhães da Silveira e de Maria Lydia da Silveira. 

Nasceu no Estado do Alagoas, na cidade de Maceió. A casa de Nise, de acordo com o 

autor citado, era um local de trocas afetivas e intelectuais, pois os pais dela sempre 

recebiam artistas e intelectuais que se apresentavam na cidade. A mãe Maria Lydia, 

inclusive, por ser uma excelente pianista, comandava sarais na própria casa, que deixavam 

a filha admirada. Já o pai, matemático, abria as portas para alunos como Aurélio Buarque 

de Holanda e Arthur Ramos, dois sujeitos que iriam atingir notoriedade na sociedade 

brasileira. Dentre outros alunos, estava um que se chamava José Caralâmpio. Nise se 

apaixonou por esse nome, e fez um pedido ao pai - pediu, num dia anterior a aplicação de 

provas, que não reprovasse um menino com nome tão bonito. Algum tempo depois, o pai 

de Nise mostrou a filha que o rapaz de nome bonito não tinha se saído bem na prova. Com 

isso, o pai apelidou a menina de Caralâmpia, que significa brilho de felicidade (ara - 

felicidade, lampos - brilho). Esse apelido era uma brincadeira que se referia a capacidade 

criativa de Nise, que recorria ao mundo da Caralâmpia caso estivesse feliz ou triste com 

algo. Quando adulta, se muda para o Rio de Janeiro, e encontra seu marido, Mário 

Magalhães da Silveira onde constroem uma casa.  

 De acordo com Guimarães e Saeki (2006) Nise se formou na Faculdade de 

Medicina da Bahia no ano de 1926. Em 1933 foi aprovada em concurso público e vira 

psiquiatra da Assistência a Psicopatas e Profilaxia da cidade do Rio de Janeiro. Foi presa 

pela ditadura Getúlio Vargas, em 1936, por andar com livros subversivos, ou seja, leituras 

que se referiam ao Marx e ao comunismo. Graças a isso, ficou afastada do serviço público 

por um ano e oito meses. Em 1944 é readmitida no serviço público, e após 2 anos funda 

a STOR Setor de Terapêutica Ocupacional e Reabilitação) do Centro Psiquiátrico 

Nacional no Engenho de Dentro do Rio de Janeiro, tal como Nise descreve:  

 
Em 44, eu fui para o Hospital Pedro II, fiquei trabalhando numa enfermaria. 
Por dois anos eu fiz um trabalho de rotina, onde tive contato com os novos 
tratamentos que apareceram nesses 8 anos, o eletrochoque e a insulina, que 
levavam o indivíduo a um estado de coma. Então eu procurei o chefe da 
enfermaria, que era o Dr. Fábio Sodré. Ele era uma pessoa bastante aberta 
profissionalmente; o que ele tinha de reacionário politicamente, tinha de visão 
larga psiquiátrica. E eu comecei com ele a tentar criar atividades diferentes 
para os doentes. Logo de cara, a arquitetura, os espaços do hospital 
psiquiátrico, mostram o conceito que se tem da doença. Eram corredores e 
enfermarias, como se fosse um hospital para cirurgia. Então o Dr. Sodré tomou 
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a iniciativa de transformar uma dessas enfermarias numa pequena sala de 
estar. E eu comecei a me interessar muito por uma terapêutica por meio de 
atividades. É possível que aí tenha contribuído também a minha experiência 
de prisão, porque todo preso procura uma atividade, senão sucumbe 
mentalmente (SILVEIRA apud SILVA, 2006, p. 28). 

 
Castro e Lima (2007) explicam que Nise se posicionou de forma contrária a 

algumas práticas psiquiátricas de sua época, como a lobotomia e os eletrochoques, o que 

lhe rendeu fortes opositores. Para lidar com seus opositores, teve que trabalhar no Setor 

de Terapêutica Ocupacional e Reabilitação (STOR), que na época não era valorizado, 

sendo considerado apenas como uma contribuição a economia hospitalar. Contrária a 

isso, Nise passa a transformar o espaço da terapia ocupacional em um ambiente de 

pesquisa e fundamentação científica, para demonstrar que o mundo interno dos 

esquizofrênicos deve ser compreendido e respeitado. A partir disso, começa a sistematizar 

técnicas, para desenvolver as capacidades criativas e de aprendizado nos pacientes 

esquizofrênicos e passa a verificar a eficácia dessa forma de tratamento, além de 

investigar os efeitos nocivos das técnicas tradicionais de psiquiatria. Nesse período Nise 

desenvolveu dezessete núcleos de atividades, entre eles - costura, marcenaria, música, 

dança e teatro. De acordo com Castro e Lima (2007), Nise acreditava que esses tipos de 

atividades iriam ampliar o relacionamento interpessoal dos pacientes, pois isso 

fortaleceria seus egos, os seja, organizaria a vida psíquica dos sujeitos com esquizofrenia. 

Assim, Castro e Lima (2007) afirmam que a psicopatologia fenomenológica 

entende o sujeito como estando no mundo, isto é, vivendo experiências com um jeito 

próprio de sentir e agir. Dessa forma, Nise procurava criar um ambiente de expressão de 

sentimentos, sem a necessidade de coerção, permitindo um clima de liberdade de relação 

entre sujeitos. Com esse ideal, e com a ajuda de Almir Mavignier, Nise organizou o ateliê 

de pintura e modelagem, o que “proporcionou a Nise uma maior compreensão do 

dinamismo psíquico presente na esquizofrenia” (CASTRO; LIMA, 2007 p. 367). Nise e 

Mavignier ficaram impressionados com a riqueza e com a quantidade dos trabalhos dos 

pacientes, o que os levou em 1947 a sistematizar a exposição dessas obras de arte no 

Ministério da Educação do Rio de Janeiro.  

Mário Pedrosa viu essa exposição e se encantou, o que o levou a participar do 

ateliê de pintura. Pedrosa incentiva Almir, em 1949, a convidar Leon Degand (diretor do 

Museu de Arte Moderna de São Paulo) para ver o ateliê de pintura do hospital. Degand 

também se encantou e propôs a exposição dessas obras no museu que ele dirigia. Isso 

chamou a atenção dos críticos de arte, mas os próprios psiquiatras do hospital não 
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demonstraram entusiasmo, que era o objetivo de Nise, demonstrar aos psiquiatras que 

aquelas pessoas tinham capacidades não exploradas, e que deviam ser estimuladas e 

compartilhadas com a sociedade.  

Surge, em 1952, o Museu de Imagens do Inconsciente, que consistia na 

apresentação de obras pintadas por seus pacientes esquizofrênicos. Trocava cartas e 

realizava intercâmbios para manter contato com Carl Gustav Jung, de quem sofreu grande 

influência e disseminou a teoria e a prática da psicologia analítica no Brasil.  

Com o tempo e a criação das obras artísticas, Nise decide criar o Museu de 

Imagens do Inconsciente, integrando pesquisa científica, clínica e arte, abrindo portas 

inclusive para outras áreas do conhecimento, como a antropologia, investigassem os 

processos de pintura dos pacientes esquizofrênicos. Esse museu atraiu pessoas do mundo 

todo, inclusive de Zurique, Roma e Paris. Isso permitiu que houvesse uma ampliação e 

uma sensibilização sobre a ideia de loucura, indicando que a vida psíquica possui 

profundas riquezas ainda não compreendidas.          

 

Nise, o filme 

O filme inicia no Engenho de Dentro, Rio de Janeiro, 1944. Em um paredão de 

concreto armado com uma porta de metal, Nise anda em direção à porta e bate 

insistentemente, chamando atenção dos cachorros que latem sem cessar. Após repetidas 

e contínuas batidas, a porta é aberta para Nise que responde com um grosso bom dia. 

O lugar é apresentado como Centro Psiquiátrico Nacional e Nise se apresenta 

como Doutora Nise da Silveira e segue para uma reunião com o Dr. Nelson. Uma 

enfermeira a encaminha para a reunião e com isso apresenta os diversos lugares da 

instituição. Ao caminhar pela instituição, vemos a situação degradante do centro e o pátio 

do local que funciona como uma espécie de prisão. 

Nise chega em um anfiteatro onde recebe olhares pouco receptivos. Ela é a única 

mulher do local e a única que não está de branco. Seu tailleur bordô se destaca. A palestra 

é sobre lobotomia onde há a explicação científica do procedimento. Quando se explica 

que é utilizado um picador de gelo, Nise se assusta e, ao fim, foi a única que não aplaudiu. 

Após o fim da palestra sobre lobotomia, Nise é apresentada, sem euforia. Na sequência, 

há a apresentação prática de terapia eletroconvulsiva. O paciente negro entra aos gritos e 

só recebe o olhar de pena e espanto de Nise. Durante os choques, enquanto os médicos 

observam e Nise fica boquiaberta. Após o fim da demonstração, Nise questiona o 

responsável sobre os procedimentos científicos e ele responde que determinou tudo com 
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a prática. 

Na reunião com Nelson, Nise explica que não acredita em cura pela violência. 

Nelson tenta convencer Nise que a lobotomia e a terapia eletroconvulsiva são as únicas 

formas de atuação médica no centro. Após a recusa de Nise, ele a designa para o Centro 

de Terapia Ocupacional, que só é comandada por enfermeiros. 

Em casa, o marido de Nise, Mario, a critica pelo novo emprego. Além disso, ele 

reclama dos gatos. Nise fala para ele ficar quieto, que não importa com  as críticas do 

novo emprego e que os gatos são educados. 

No Centro, durante a noite, é organizada uma briga violenta entre pacientes 

valendo dinheiro. No dia seguinte, Nise chega ao Centro de Terapia Ocupacional e lá 

encontra um depósito com a enfermeira Ivone e o enfermeiro Lima, bem como alguns 

pacientes largados em ócio. Este enfermeiro era quem estava organizando a rinha de 

pacientes da noite anterior. 

Nise se apresenta como responsável pelo setor e realiza uma reunião improvisada. 

Nise deseja organizar o lugar e apenas Ivone coopera. Lima se recusa. As duas mulheres 

iniciam o procedimento de descarte e faxina do local. Durante a faxina, Nise encontra um 

dos pacientes, que fuça o lixo por sementes, alegando que elas são vida e não lixo. Nise 

tenta conversar, mas ele não sai do seu transe. 

Após a faxina, Nise vai a sala dos médicos para integrar os trabalhos do Centro 

de Terapia Ocupacional. Entrega formulários, mas os médicos a recebe com preconceito. 

Nise recebe os seus primeiros pacientes, que são recebidos com educação. Nise tenta um 

contato organizado com os pacientes, mas todos estão em transe e se colocam 

caoticamente. Lima tenta organizar com violência, mas Nise recusa. Ela decide apenas 

observar os pacientes “fazendo o que eles quiserem”. O paciente das sementes do dia 

anterior entrega as sementes para Nise e se apresenta como Carlinhos. 

Lima inicia bate-boca com pacientes e é repreendido por Nise. Para ela, os 

pacientes precisam ser ouvidos pois isso é a matéria-prima do trabalho deles. É através 

disso que o trabalho psiquiátrico será desenvolvido. Com isso, Nise devolve as sementes 

para Carlinhos pintar e contempla um paciente rabiscar em uma das paredes enquanto 

outros continuam em sua alienação pelo Centro de Terapia Ocupacional e pelo pátio. 

Em uma das enfermarias, Nise investiga o prontuário de várias pacientes, até 

chegar a Adelina que brinca com uma boneca. Tenta conversar educadamente com ela e 

é agredida verbalmente e fisicamente. Ao ser cuidada das agressões, Nise toma 

conhecimento do “Cofre”, a solitária punitiva dos pacientes. Nise retira o paciente preso 
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lá, Lúcio, e o leva para o pátio. De lá, faz uma bola de meia-calça e incentiva os pacientes 

a jogarem futebol. No início, só ela chuta a bola, mas aos poucos os pacientes saem da 

sua alienação com a sua ajuda e a de Almir, que estava desenhando os pacientes. 

Nise é repreendida por soltar Lúcio. Como forma de punição, o médico 

lobotomista coloca Lúcio sob a responsabilidade de Nise. De volta ao Centro de Terapia 

Ocupacional, Nise está observando os pacientes e, enquanto recebe um penteado pouco 

convencional do paciente Otávio, recebe Almir que dá a ideia de fazer oficina de belas-

artes com os pacientes como parte da revolução -“chacoalhando o abacateiro do Centro 

Psiquiátrico” nas palavras de Almir - feita por Nise. 

Na enfermaria, Nise vai visitar Fernando, o paciente da exposição da terapia 

eletroconvulsiva. Lá também conhece Rafael, que desenha nas paredes usando suas fezes 

para irritação do enfermeiro. Adelina recebe a visita de Almir que se torna receptiva. No 

Centro, Almir inicia sua oficina de belas-artes. Enquanto os pacientes vão se engajando 

aos poucos, Lima briga com Lúcio. Nise tenta conter Lúcio sob as crítica misóginas de 

Lima. 

Em casa, Mario prepara uma festa surpresa de aniversário para Nise e dá de 

presente uma cópia em francês de um livro de Carl Gustav Jung. Nise se entretem tanto 

com o presente que os gatos começam a comer o resto da comida da festa. 

Almir continua sua oficina de belas-artes, ensinando Fernando a pintar com pincel 

e tinta a óleo. Carlinhos, no tripé, inicia uma pintura detalhada junto com o seu transe. 

Nise vê Carlinhos pintar e repara na forma de mandala que é construída. Fernando inicia 

uma pintura abstrata elaborada. Nise repara que Carlinhos, quando foi internado, disse 

que via Deus nos raios do Sol. E que isso era condizente com várias religiões orientais. 

Isso referenda a ideia de Jung de psique e que a organização psíquica é feita por estruturas 

mandalares. Nise expõe tudo isso para Almir. Almir chama Marta e a apresenta para Nise. 

Marta é do campo das belas-artes e gostaria de estagiar com Nise, que a recomenda livros 

para ler. 

Em uma reunião com Almir, Marta e Ivone, Nise disse que falou com a mãe de 

Rafael. Rafael desenhava aos 13 anos da maneira acadêmica e trabalhava com isso antes 

do surto psicótico. Agora, ele só desenha riscos na parede e Nise acredita que o desenho 

abstrato faz parte da compreensão do mal que o acomete. 

Nise avisa aos pacientes que aquele dia era especial e que os pacientes deveriam 

vestir algo chique de sua escolha. Tudo isso ao olhar incrédulo de Lima, que critica 

Fernando por escolher uma roupa feminina, utilizando termos homofóbicos. Fernando 
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pega a expressão homofóbica de Lima e, em transe, ironiza a expressão. Os pacientes 

vestidos passam pelo pátio sob o olhar curioso de muitos, inclusive de um paciente com 

gorro. 

Almir se compadecer e traz o paciente de gorro para o passeio de ônibus. Seu 

nome é Emídio. O ônibus se direciona para um parque, com um ambiente diferente do 

Centro e mais próximo da natureza, onde os pacientes farão oficina de pintura de 

observação. Os pacientes aproveitam para um contato com a natureza e com um picnic 

farto também. 

De volta ao centro, Almir incentiva Emídio a pintar, com uma abordagem passo-

a-passo. Mesmo quando Emídio se desinteressa, Almir leva o tripé até a ele, mas sem 

sucesso. Carlinhos reclama da abordagem mais incisiva de Marta, levando Nise a colocar 

junto de Rafael sob a condição que ela deveria apenas incentivar e não corrigir ou propor. 

Enquanto os outros pintam, Lucio trabalha com argila. Lima e Almir repara que a 

presença de Marta incentiva Rafael a sair dos risquinhos e ela fica como terapeuta 

exclusiva dele. No fim do dia, Nise incentiva Ivone a catalogar todos os trabalhos.  

À noite, com algumas fotocópias dos quadros catalogados, Nise escreve uma carta 

sob o seu trabalho para Jung, seu método que foca na liberdade dos pacientes e que se 

coloca enquanto comprovação empírica da Psicologia Analítica junguiana. No centro, 

Fernando e Adelina iniciam um relacionamento sexual sob o olhar de enfermeiros e de 

Lima. 

Um médico entra no Centro e quer levar Emídio para Jacarepaguá pois ele é um 

“crônico incurável”. Nise, protestando, mostra o que Emídio está pintando: um quadro no 

estilo impressionista e questiona o médico se aquilo pode ser obra de um crônico 

incurável. 

Nise repara na ligação entre os quadros de Fernando, pois parece ser sempre a 

mesma casa. Junto com Almir e Marta, Nise começa a organizar uma exposição. Almir 

quer organizar a exposição por estilo, mas Nise insiste para que a organização deve ser 

por autor e de forma cronológica. 

Na exposição, Nise recebe a visita do crítico de arte Mário Pedrosa, identificado 

por Almir como “o maior crítico de arte do país”. Pedrosa é apresentado por Nise a 

Emídio. Pedrosa, ao ver os quadros, se espanta com a qualidade de todos e sendo que 

apenas um ou outro possui estudo técnico. Nise destaca que, por exemplo, Emídio, um 

dos mais destacados em estilo, é torneiro mecânico da Marinha e está internado há mais 

de 20 anos no Centro. 
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Dois médicos, exatamente os mesmos que fizeram as palestras do início do filme, 

visitam a exposição. Nise, então, começa a explicar o papel da arte no tratamento da 

esquizofrenia, que demonstra sua teoria das “imagens do inconsciente”. Na discussão 

sobre cura, os médicos discutem o papel da cura. Enquanto Nise disse que o compromisso 

é com a melhora e não com a cura, os médicos creditam a si a eficiência da cura, mas 

recebem a crítica de Nise. Eles não curam, apenas fazem experiências sádicas. E Nise 

deixa claro que o instrumento dela é o pincel, enquanto deles é o picador de gelo. 

No dia da visita dos familiares, Lúcio não recebe ninguém. Emídio não consegue 

se comunicar com o irmão. Na visita, Adelina se interessa por Carlinhos, deixando 

Fernando de lado. Fernando entra em surto e é levado ao Cofre. Lúcio fica desesperado 

por não ter visitas e Lima, que antes o criticava, resolve dividir seu maço de cigarros com 

ele, consolando-o. 

Nise mostra os quadros de Fernando para a mãe para convencê-la a não assinar a 

lobotomia. Mostra a crítica de Pedrosa no jornal que diz que Fernando é um artista. A 

mãe de Fernando reconhece a casa pintada nos quadros. Era a casa que ela trabalhava 

como faxineira e Fernando o acompanhava. Ele ficava assistindo a filha da patroa, 

Violeta, tocar piano. A mãe repara que Fernando teve seu primeiro surto no dia do 

casamento de Violeta. Isso para Nise é revelador e mostra a importância da terapia. Nise 

retira Fernando do centro de lobotomia, sob sua exclusiva responsabilidade, e o leva para 

o pátio onde todos estão cuidando dos cachorros que habitam lá. 

Nise recebe a carta de Jung. Ele a parabeniza e a incentiva a continuar, buscando 

saber mais da biografia dos pacientes. Ela percebe que Jung acha que ela é um homem, 

destacando a ironia. 

Tudo está na harmonia no Centro e até Lima está mais entrosado, inclusive 

trazendo mais um cachorro para os pacientes, que fica aos cuidados de Lúcio. Os médicos 

reclamam para Nise dos cachorros e ela os defende, dizendo que eles são terapêuticos e 

humanizantes para os pacientes. As atividades continuam no hospital e as obras de arte 

começam a conectar com as vidas de cada paciente. Mario Pedrosa visita novamente os 

pacientes e incentiva uma exposição no mundo da arte. Ele elogia Emídio como um dos 

maiores artistas brasileiros da atualidade, mas Emídio diz que só pinta para passar o 

tempo. Ele é operário. Enquanto isso, Rafael tenta seduzir Marta. Com a presença de 

Pedrosa, os pacientes organizam uma festa junina de despedida para Emídio. Seus 

parentes declaram que vão fazer ele “viver da arte”. Na festa junina, Marta diz que vai 

viajar para Rafael, que sai correndo. 
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O dia amanhece e os pacientes, bem como a equipe de Nise, descobrem que os 

cachorros foram envenenados. Os pacientes entram em surto coletivo e Nise tenta 

controlar a situação. Lúcio se desespera e usa uma das suas esculturas para agredir Lima, 

que foi quem deu o cachorro para ele. Ele culpa Lima, dizendo que porque ele deu se era 

para tirar. 

Nise tenta evitar, mas Lúcio é lobotomizado. Ela fica sozinha, à noite no centro, 

ouvindo os gritos do procedimento médico. Nise contempla o trabalho dos pacientes. 

Todos vão ajudar na organização da exposição sugerida por Pedrosa, inclusive o marido 

de Nise. A exposição do Museu é montada com peças de todos. Pedrosa faz um discurso 

elogiando a proposta de Nise, elogiando a proposta artística, mas antes de tudo, 

revolucionária enquanto médica. E ele descreve cada artista presente e passa a fala para 

Nise, que é muito aplaudida. 

O filme entra para os créditos com cenas de arquivo das obras e dos pacientes e 

com fala documental da Nise da Silveira, explicando sua proposta e como a loucura não 

pode ser encarada enquanto exceção, mas como inclusa em nossa sociedade.  

 

A memória de mundo de Nise 

 Conforme mencionado anteriormente, a análise tem três tópicos norteadores, a 

saber: (1) demarcação dos fatos que no filme que diferem na vida histórica de Nise da 

Silveira; (2) compreensão do papel da atriz Glória Pires enquanto “encarnadora” de Nise 

no filme; e (3) sistematização dos fatores fílmicos postos em Nise - O Coração da 

Loucura para construção de mitos e imaginário sobre a Psiquiatria no Brasil. 

 Sobre o primeiro tópico, podemos logo constatar que o filme acelera e simplifica, 

claramente para fins dramáticos, os eventos entre 1944 e 1952, tal como todos ocorressem 

no próprio ano de 1944. Um exemplo claro disso está na atribuição do Centro de Terapia 

Ocupacional no filme. Enquanto, no fato histórico, foi um processo de dois anos, no filme 

se coloca tal como que imediato. Além disso se apaga a figura do Dr. Fábio Sodré, bem 

como as outras atividades, focando apenas nas oficinas de Almir Mavignier. 

 O próprio reconhecimento do mundo das Artes é visto invertido, pois Pedrosa se 

aproxima dos “Artistas do Engenho de Dentro” após uma exposição fora do hospital e 

não dentro. Além disso, a exposição do fim do filme foi no MAM-SP onde Degrand, 

suprimido do filme, se destaca em seu pioneirismo. O discurso de Pedrosa no fim do filme 

tem mais relação com os textos de jornais de sua autoria, publicados no Correio da 

Manhã, em relação a primeira exposição em 1947 no Ministério do que com a segunda, 
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em 1949, em São Paulo. 

 Tais apagamentos de personagens importantes e colocando como coadjuvantes 

outros, bem como a aceleração da narrativa, mostram um exercício de hipertrofia da 

personagem Nise, construindo uma figura, tal como se diz a expressão em inglês, larger 

than life. A personagem é maior que a própria figura histórica. Ela é tal como uma 

heroína, pleiteando seu espaço na mitologia do mundo, tal como nos lembra Paulo Emilio. 

 Essa vinculação com uma mitologia faz razão acerca da existência da questão 

posta pelo segundo tópico norteador. Para uma heroína entrar na mitologia do mundo pelo 

cinema, ela precisa entrar no seu imaginário, ou tal como bem nos provoca Sartre, em sua 

magia. Tal porta de entrada criativa ao imaginário é a “encarnação” de Nise por uma 

corpo biológico e dramático que já lá o habita. Nise da Silveira entra na mitologia não 

por ser ela, mas sim por ser Glória Pires, uma atriz larger than life no star system 

audiovisual brasileiro. 

Assim, ela toma para si atitudes que não foram da Nise da Silveira, figura 

histórica. Um exemplo é a falta de menção acerca de como Nise da Silveira via as 

condições do Centro Psiquiátrico enquanto análoga às prisões, tal como aquela que ela 

foi encarcerada por motivos políticos. Outro é a própria lobotomia de Lúcio. No filme, 

mostra Nise encarando o seu fracasso no hospital, quando a Nise da Silveira histórica não 

vivenciou isso. No momento da lobotomia, ela estava em São Paulo, na segunda 

exposição, no MAM-SP (SILVA, 2006). 

 Sobre o terceiro tópico, vemos que os fatores fílmicos de Nise constroem não só 

elementos vinculados aos dois tópicos anteriores, mas também a um imaginário da 

Psiquiatria no Brasil que se vincula às quatro características sartreanas de imaginário. Em 

suma, o filme apresenta a teoria jungiana – em sua versão proposta por Nise das obras de 

arte como “imagens do inconsciente” enquanto ausência, uma realidade “não corpórea”, 

mas consciente. Essa teoria nos é posta diretamente de frente a um objeto imediato, os 

quadros, mas na verdade, o que há é um nada apenas. Vemos as obras pelo filme, mas 

não entendemos a teoria. Seguimos apenas a “encarnação” de Nise e isso cria significado 

intencionalmente. Por fim, o filme engendra uma certa “espontaneidade”, ou seja, deixa 

livre o objeto imaginado, especialmente com a fala da figura história e imagens de arquivo 

no fim. Dessa forma, somos postos diante de um imaginário, pelo menos parte dele, 

fazendo Nise fazer parte da imensa fantasia da memória do mundo como principal 

representante da psiquiatria brasileira. 
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