Resumo: OMuseu de Imagens do Inconscientefoi fundado em 20 demaio de 1952 em Engenhode Dentro,
Rio de Janeiro,sob a justificativa deser uma evoluçãonatural dos trabalhosrealizados nos ateliêsde pintura
e modelagemda Seçãode TerapêuticaOcupacional do CentroPsiquiátrico Nacional,sob a direçãoda
psiquiatra Nise daSilveira desde 1946.(…). Esta pesquisa visaapreender a históriada transformação desses
ateliês em um museu, situando-a em um contexto dinâmico onde se encontram os movimentos sociais, a
arte e a ciência. Utilizando a metodologia de contextos inter-relacionados – o discursivos, o intelectuale o
comunicacional –constrói mais uma histórias obre as origens do Museu de Imagens do inconsciente,
buscando aprender osignificado dessa experiênciano momento em que elaestava sendo construída, entre
os anos de 1946e 1952. A emergênciado discurso psicanalísticono Brasil na primeirametade do século
XX possibilitou que aidéia do inconscientemanifestado na expressõesartísticas fosse incorporada tanto
nomeio artístico quanto no científico. Esse contexto propiciou o aparecimento, nos anos 40, das idéias de
Nise da Silveira sobre a ocupação terapêutica e a expressão artísticados alienados em uma época em que a
terapêutica ocupacional era um métodoperiférico aqueleshabitualmente empregadospela psiquiatria
brasileira, visto que o discursoorgânico –mecanicistae os métodos biológicode tratamento das
doençasmentais eram hegemônicos. (…) A arte brasileira ocupou o lugar , primeiramente destinado à
ciência, de incentivar e respaldara expressão artísticados alienados de Engenhode Dentro,
principalmenteno
que
se refere à repercussãodas
primeiras
exposiçõesda Seçãode
TerapêuticaOcupacional, em 1947e 1949. O impacto dessasprimeiras exposiçõesno meio artísticoe
cultural, alicerçadopela surpresa dianteda da constataçãode que os loucos faziamverdadeiras obras dearte ,
e a ampla repercussãonos jornais da épocaforam fatores preponderantespara a divulgaçãodesa prática
queunia arte, loucura e psiquiatria em fins dadécada de 1940no Brasil.(…)A buscapelo significado dessa
experiência que aproximou arte, loucurae ciência no Brasilem fins da décadade 1940, acaba construindo
uma narrativa sobre asorigens do Museu de Imagensdo Inconsciente inseridoem uma históriada
psiquiatria brasileiraque foi enriquecida poroutras visões,tal como a artística, estando influenciadapor
uma históriacultural muito mais ampla.(AU)

