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CONHECIMENTO E DIVERSÃO

Atividade 1

A loucura na Arte

Hoje vamos conhecer o trabalho de João Jordão da 
Silva, um artista praticamente

desconhecido. Ele participou do hoje extinto ateliê de 
pintura do Centro Psiquiátrico

Cândido Ferreira, em Campinas, e criou uma 
extraordinária escrita pictórica.







As paginas do seu caderno de desenho foram apresentadas 
na exposição “Lugares
de Delírio” organizado por Flavio De Carvalho em 1933.
Apesar de desconhecido e sofrer transtornos mentais, João 
Jordão da Silva mostra
que a “loucura” não deve ser encarada como uma barreira 
para se construir
trabalhos de arte significativos.



João Jordão da Silva realiza desenhos que misturam 
letras, números, e símbolos
criando outros “códigos”. A maneira que ele ocupa o 
espaço das páginas de seu
caderno de desenho é surpreendente, pois releva 
que por meio de um material tão
simples como lápis e papel é possível criar um 
trabalho interessante, criativo, que
nos conduz a uma narrativa que nos lembra a escrita 
e o desenho.





Atualmente os Hospitais Psiquiátricos passaram por uma reforma 
no Brasil, o
Governo Federal não trabalha com uma data-limite para a extinção 
dos manicômios
(forma e nome como ficaram conhecidos os hospitais 
psiquiátricos). Ainda
existem no País 159 hospitais, com 25.126 leitos psiquiátricos.



Agora é sua vez...
Observe o trabalho do artista João Jordão da Silva, repare como ele mistura
elementos que parecem letras, códigos, marcas, sinais e atribui outros significados
em sua produção artística.
Para ficar mais divertido, que tal criar seus próprios símbolos, sinais e letras?
Imagine como se fosse uma escrita maluca! Experimente misturar letras, números 
e
outros símbolos/ sinais no seu trabalho.
Poderá realizar em uma folha de papel e usar qualquer tipo de lápis, caneta ou
lapiseira. Vamos lá, vai ficar bem divertido!
Se você quiser, pode utilizar as tabelas, como exemplos para sua produção, mas se
preferir, crie suas próprias maneiras de organizar esses elementos.




