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PRÁTICAS DE EXCLUSÃO DE MULHERES EM HOSPÍCIO
! PORTO ALEGRE/BRASIL, DÉCADA DE 19401

Nádia Maria Weber Santos2

RESUMO
O artigo discorre sobre alguns aspectos históricos da exclusão social de mulheres consideradas loucas
e internadas no Hospital Psiquiátrico São Pedro de Porto Alegre (HPSP), durante a década de 1940. Os
dados foram colhidos em fontes hospitalares (prontuários médicos) e jornalísticas e discutese parâ
metros históricos de loucura e suas sensibilidades em relação ao gênero feminino em nosso meio (Rio
Grande do Sul).  As vertentes teóricas de análise são aquelas relativas à História das Sensibilidades (His
tória Cultural). 
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Mulheres Em Hospício
Os três casos relatados a seguir são retirados de prontuários médicos relativos à década

de 1940, do Hospital Psiquiátrico São Pedro (HPSP) de Porto Alegre (Rio Grande do Sul  RS,
Brasil) e estão armazenados no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul em Porto
Alegre. Correspondem a uma ínfima amostragem de muitas histórias de mulheres internadas,
as quais eram, como todos os outros pacientes, tratadas com as mesmas técnicas organicis
tas, utilizadas na época (insulinoterapia, choque por cardiazol e malarioterapia3) e a maioria
delas tinha alta hospitalar sem cura, conforme expresso nos prontuários. Suas histórias de
vida e os motivos pelos quais “enlouqueciam” não eram jamais levados em consideração,
sendo sempre utilizados meios homogeneizantes de terapêutica, incluindo um discurso pre
concebido em relação a mulheres na época. Pensamse tais casos sob dois prismas distintos:
a psiquiatria da época e a história cultural das sensibilidades.

CASO 1 – Mulher, de 37 anos, doméstica, procedente de Porto Alegre. [Informações
obtidas no Prontuário médico (nº 12182) do Hospital Psiquiátrico São Pedro de Porto Alegre;
Caixa 485; Ano 1941]

Foi encaminhada pelo delegado de polícia e temos a seguinte história contada por seu
filho (relatada na “ficha comemorativa”, dados recolhidos pela assistente social): “Há seis
anos ficou viúva. Três anos depois mandou abrir a sepultura para retirar os ossos, porém não

1 Trabalho apresentado no GT “Políticas públicas de género e agenciamento: da disciplina dos corpos à inclusão e
às garantias de direitos” do V Congresso Internacional em Estudos Culturais: Género, Direitos Humanos e Ativis
mos.

2 Pósdoutorado pela Université Laval (Canadá); Doutorado em História Cultural pela UFRGS (Brasil). MédicaPsi
quiatra. Professora do PPG (Mestrado e Doutorado) em Memória Social e Bens Culturais do Unilasalle (Canoas,
Brasil). Pesquisadora do EFISAL/EHESS de Paris. Integra o comitê editorial da revista Artelogie, vinculada ao
CRAL/EFISAL – EHESS de Paris. Email: nnmmws@gmail.com 

3 Eram chamadas, na época, genericamente de convulsoterapias, ou seja, técnicas que provocavam convulsões e
que curariam os sintomas da loucura, principalmente as alucinações e delírios. Ver SANTOS, 2013.
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foi possível por acharse o cadáver em estado de conservação. Ficou muito impressionada e
recorreu ao espiritismo, tendo conseguido falar com o espírito do seu marido, e este lhe dis
sera que o médico que o tratava havia dado uma injeção que o matara e isto por estar o re
ferido médico apaixonado por ela. Recorreu também a cartomantes e teve a mesma
confirmação. Todos os anos continua mandando abrir a sepultura e sempre tem encontrado
o cadáver em estado de conservação. Resolveu então dar parte à polícia do crime que o mé
dico havia praticado. Nesta ocasião foi conduzida a este hospital”. Ao exame do médico, na
baixa, este relata: “Tranquila, orientada, normal ao exame. Foi à chefatura de polícia, procu
rou Dr. W. que lá trabalha, acusandoo de ter morto o seu marido há cinco anos. Chegou a
esta conclusão porque este Dr. atendeu o marido às 11 horas e ele faleceu às 23 horas. Aquele
médico assim procedeu porque se apaixonou por ela e após a morte do marido diz ter sido
procurada por ele, inúmeras vezes. Vêse que a paciente vem sistematizando um delírio eró
tico, baseandose muitas vezes em interpretações mórbidas. Não tem instrução e apenas
sabe escrever o nome”. O diagnóstico para esta paciente foi “paranóia sensitiva”, foi tratada
com apenas uma convulsoterapia (sem especificação de qual tipo) e teve alta em um mês
(sem melhoras) para ser cuidada em casa. 

Restanos perguntar: o que respalda a conduta deste médico, isto é, outros vários pa
cientes receberam altas doses de medicamentos e várias sessões de convulsoterapia para
sintomas delirantes semelhantes (não no conteúdo, mas na intensidade) e ela vai embora
em um mês (tempo muito curto para a média das internações)? Também podemos pensar
na “imunidade médica compulsória”, ao ser um destes acusado da morte (talvez erro tera
pêutico) do marido. Algumas variantes estão em jogo, o médico acusado era da polícia, por
exemplo. Não poderia ser esta, uma história de sedução verdadeira, pois na literatura e nos
próprios textos historiográficos muitas delas são contadas? O imaginário da paciente foi re
cusado como uma realidade, seja concreta (caso real de sedução com morte do outro en
volvido) ou simbólica (psicológica), mais uma vez desconsiderado como um fato real que
agiu nesta pessoa específica, portanto devendo ter seu espaço e seu peso no tratamento
desta doente (doente?). Em outras palavras, os delírios são históricos. Delírios eróticos,
quando ocorrem, tem cura, se os conteúdos forem trabalhados adequadamente com a pes
soa. Em geral podem ser simbólicos de problemas sexuais concretos. Talvez o que aqui tenha
colaborado para esta história ter se configurado como delírio, foi o fato da paciente ter pro
curado uma “explicação” no espiritismo. Assim como recorrer à ajuda do espiritismo (e seu
imaginário) era também uma prática comum em nosso meio, ainda neste período, esta prá
tica era considerada inadequada ao pensamento científico que se instalava cada vez mais no
meio médico. Mas nada disto foi levado em conta, restou a “alta para ser cuidada em casa,
sem melhora”.  

CASO 2 – “Mulher, 12 anos, estudante, procedente de Porto Alegre. Diagnóstico de es
quizofrenia. Era uma paciente particular, isto é, a família custeava todo tratamento. [Infor
mações obtidas no Prontuário médico (nº 11631) do Hospital Psiquiátrico São Pedro de Porto
Alegre; Caixa 485; Ano 1941]

Internou em julho de 1941. Veio transferida do Isolamento do Hospital São José, onde
estava internada com febre tifoide. Nesta internação, encontravase em estado de excitação
psicomotora, humor ansioso, enfraquecida fisicamente e obnubilação da consciência. Cho
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rando muito e inapetente. O tratamento recomendado, para o diagnóstico de esquizofrenia,
foram inúmeras sessões de insulinoterapia (coma hipoglicêmico), que totalizaram 60 só nesta
internação. Já na primeira sessão ela começou a apresentar intolerância à insulina, pois fez
uma crise convulsiva, considerada grave, no decorrer do coma. Mesmo assim, embora “em
observação”, continuaram as sessões. Alguns dias após a internação temse a seguinte evo
lução médica: “Ao baixar a este hospital, apresentava um quadro típico de confusão mental.
Dentro de curto prazo, melhorou, tornandose muito amiga das irmãs. Depois se agitou. No
fim de uma semana de excitação psicomotora, entrou numa fase de indiferença pelo meio,
não procurando mais as irmãs como antes. Baixou ao serviço de insulinoterapia tendo me
lhorado um pouco do estado mental e muito do somático. Hoje, ao exame, apresentase
bem nutrida, numa atitude aparentemente bem adaptada. Não nos fita e a enfermeira in
forma que a paciente não olha para ninguém. Conserva a comissura labial ligeiramente des
viada para esquerda. Por vezes esboça um sorriso imotivado. Só fala se interrogada.
Responde com acerto. Está orientada na pessoa, lugar e tempo. Às vezes é preciso insistir
para que chegue até o fim da resposta. Não se percebe incoerência do pensamento, nem
manifesta ideias delirantes e nega pseudopercepções”. A instabilidade do estado da paciente
continuou tendo várias complicações quando da administração da insulina (febre, convul
sões). Em início de outubro ela saiu do hospital para passar o dia fora, a pedido de seu pai.
Quatro dias após este passeio, anotase na papeleta que toda sintomatologia anterior se dis
sipou, que ela apresenta fácil comunicabilidade, está bem adaptada e coerente e portouse
bem no passeio que fez com o pai. Seu estado somático é excelente. Em dezembro deste
ano ela tem alta, com uma anotação de que apresentou resistência à insulinoterapia e curada
dos distúrbios mentais agudos. 

Esta paciente, então, reinternou em fevereiro de 1945, agora com 15 anos. Residia em
Venâncio Aires, interior do Estado. Encontravase em estado de agitação psicomotora, com
logorréia, gesticulação abundante e falando de maneira teatral, em tom declamatório. O tra
tamento administrado é eletrochoque4, muitas sessões. Em abril, dissiparamse as manifes
tações de excitação, está “calma, adaptada e coerente. Trabalha com proveito no
Laboratório.” Em maio está restabelecida do estado psicótico e pode sair a passeio em com
panhia de pessoa da família (pai). Quando retorna do passeio está pior do estado mental,
mostrandose indiferente, com incoerência do pensamento e da linguagem, risos imotivados,
desleixo no vestuário. Continuou, então, o tratamento com eletrochoque. Em maio, ainda,
há uma anotação no prontuário dizendo que “faz meses que a paciente não é menstruada”.
No final deste mês, após várias sessões de eletrochoque, ela sai novamente do hospital du
rante o dia para passear com pessoa da família (não é mencionado com quem) e “portase
de maneira adaptada ao passeio”. Faz mais algumas sessões de eletrochoque e tem alta em
julho, lúcida, tranquila e coerente. Em abril de 1952 ela foi admitida no setor de Profilaxia
Mental deste hospital, que era um serviço aberto, hoje chamado de ambulatorial. Não há
maiores anotações na papeleta sobre este período. Em maio de 1953, chegou ao hospital
um ofício do subdelegado de Canoas, perguntando se ela realmente esteve internada lá no

4 Tratamento instituído no HPSP em 1944. Preconizada e iniciada na Europa por Cerletti e Bini, em 1938, substituiu
amplamente o tratamento convulsivo farmacológico. É feito com o paciente sob anestesia. Seu uso é extenso e
indiscriminado até os dias de hoje. No HPSP era usado também pelas irmãs para punirem pacientes, conforme
relato de pacientes, principalmente com eletrochoques vaginais.
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período de 1941 a 1944 e justificou esta pergunta dizendo que “há naquela delegacia um in
quérito policial em favorecimento a ela, que seria a ofendida”. Ela tentava processar seu pai.
Neste momento, então a paciente estava com 24 anos.  Não há outros dados no prontuário
e a história relatada nesta fonte termina aqui.

Analisando este caso, primeiramente veríamos que: se a doença inicial era comprova
damente febre tifoide, os sintomas de agitação e confusão poderiam ser explicados por este
quadro tóxico. Para dar conta destes sintomas, não era necessário o diagnóstico de esquizo
frenia. Se a paciente já mostrava intolerância ao tratamento com insulina, por que continuá
lo até um extremo dela ter convulsões e depois se tornar resistente a ponto de não mais
entrar no coma induzido? Esta terapêutica durou de julho a novembro. Em dezembro teve
alta. No meio desta internação saiu com o pai a passeio, e segundo este, ela portouse “bem”.
Quando reinternou em 1945, o tratamento preferencial já era o eletrochoque. A adolescente,
então com 15 anos, recebe em torno de 30 sessões de choque. É relatado que em maio (ela
voltou ao hospital em fevereiro) estava restabelecida do estado psicótico. Em seguida, dois
dias depois desta afirmação, ela sai a passeio com alguém da família. Piora do estado mental
no dia seguinte, estando escrito: prosseguir o eletrochoque. As próximas “evoluções” na pa
peleta (dos dois dias consecutivos): “Melhora estado mental” e “Faz meses que não é mens
truada”. Sai de novo do hospital com pessoa da família e “portase bem”. Mais eletrochoque.
Em junho, ela tem alta – curada!

Há algumas contradições e algumas incógnitas neste caso. A primeira contradição é que
esquizofrenia não tinha cura, para os médicos da época. Também o eletrochoque era admi
nistrado mesmo quando a paciente não tinha os “sintomas psicóticos”. Qual era o problema
em seu organismo que a fazia não ter menstruação? Estaria grávida? E com quem saía do
hospital para passear? Em geral, era com o pai. “Portarse bem” depende de quem vê, de
pende do que se quer dizer sobre o que se passou. O que significa “desleixo no vestuário”,
condição essa descrita na volta de um passeio com o pai? E qual teria sido a agressão sofrida
por ela, que a levou a fazer queixa na delegacia em 1953? Como era paciente “particular”
muitas coisas podem ter sido feitas em combinação com a família. 

Sobre seu imaginário pouco nos é mostrado, mas estes sintomas de confusão, irritabili
dade, e “fala teatral” podiam simbolizar algum fato ou problema psicológico que ela tinha di
ficuldade de falar. Mas o fato principal é a suspensão da menstruação, falando a favor de uma
gravidez; e depois, quando ela atingiu a maioridade, chegar um ofício de um delegado acu
sando o pai dela de algo. Não poderia ser um caso de abuso sexual e exatamente isto ter “en
louquecido” a menina? Muito pode ser discutido por aí, e não temos espaço aqui para isto.

CASO 3  Mulher de 22 anos, doméstica, casada, procedente de Rio Pardo. Tem diag
nóstico de esquizofrenia. [Informações obtidas no Prontuário médico (nº 12127) do Hospital
Psiquiátrico São Pedro de Porto Alegre; Caixa 485; Ano 1941]

Na “ficha comemorativa”, preenchida pela assistente social e com informações dadas
pelo marido da paciente, na baixa, encontramos a seguinte história: “ Há quatro anos, um
mês depois do nascimento do primeiro filho a paciente estava lavando roupa no arroio
quando levou um grande susto causado por uma cobra. Começou a chorar muito, conversava
bobagens e depois fugia para caminhar na estrada. Tinha alucinações visuais, mas não expli
cava o que via. Não ficava no quarto às escuras. Um mês depois ficou curada. Estes sintomas,
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porém, se repetem sempre que a paciente ‘tem família’ [ou seja, tem um filho]. Há 15 dias,
isto é, 15 dias depois do nascimento do último filho, a paciente ficou novamente transtor
nada. Chora muito e tenta fugir. Durante a noite piora. Tem sobressaltos quando vae começar
a dormir e tem cefaleia intensa. Queixase de dor no peito e não se alimenta quase”. Ao ave
riguar o resto do prontuário, descobrese que o primeiro filho desta mulher faleceu poucas
horas após o nascimento (há quatro anos) e tem ela, neste momento da baixa, três filhos
vivos. Casouse com 19 anos, com um homem de 30 anos. Na nota do médico está escrito o
seguinte: “Fisionomia cansada. Olhar atento. Respostas incompletas. Orientada parcialmente
na pessoa, desorientada no lugar e no tempo. Deixada à vontade, mantémse em mutismo,
virada de lado para nós. Não gesticula. Mímica pobre. Ontem à tarde apresentou uma crise
de excitação motora, mostrandose agressiva. Caminhava de um lado para outro, gritava,
agredia as outras doentes, não atendia a enfermagem. As informações do certificado são
bastante instrutivas. Desde o primeiro filho, alguns dias ou um mês após o parto a paciente
apresenta distúrbios mentais semelhantes aos já registrados. Diagnóstico: síndrome confu
sional”. Nesta internação ela faz como tratamento várias crises convulsivas com ‘cardiazol’.
Em 1957 reinternou e faz várias sessões de eletrochoque (e não há qualquer história relatada,
a não ser esta de 14 anos atrás). Na página inicial do prontuário, onde há os dados de iden
tificação, está escrito: diagnóstico esquizofrenia.

Digno de nota é o fato de, embora o médico chamar de “instrutivas” as informações
colhidas pela assistente social, este conhecimento nada muda o tratamento administrado e
a condução médica do caso. O tratamento com choque mais uma vez se faz presente, na au
sência de um entendimento mais profundo e humano sobre a história de vida desta mulher,
ou seja, a perda de um primeiro filho. Um olhar mais atento verá que ela tem uma crise “con
fusional” a cada vez que ela “tem família”, quer dizer, a cada vez que ela dá à luz um filho.
Denominamos este quadro clínico pósparto de “psicose puerperal”, descrita como uma psi
cose que acomete a mãe, dentro dos primeiros trinta dias após o nascimento da criança. Os
sintomas em geral são: depressão intensa, delírios e/ou alucinações, com conteúdos rela
cionados à criança (sua morte, ou deficiência, ou a mãe tenta até matála) ou mesmo a ne
gação do parto e crença de que ainda é virgem. Sua etiologia, tanto para obstetras como
para psiquiatras, está relacionada a uma psicose subjacente anterior (isto é, existiriam sin
tomas latentes de doença mental antes da gravidez) ou a uma síndrome cerebral orgânica,
ocasionada por quadro tóxico (por exemplo, a ingestão de algum medicamento, como os
analgésicos potentes, que produziu estes sintomas). 

De qualquer forma, e é isto que estamos tentando demonstrar no decorrer deste tra
balho, o quadro de delírio desta paciente estava ancorado numa experiência histórica real:
a morte neonatal de um filho. E isto não foi levado em consideração, mais uma vez a história
pessoal é soterrada. Certamente este foi um problema não assimilado por ela, e, cada vez
que tem outro filho, aquela experiência do passado retorna em seu imaginário. Ao mesmo
tempo, porém, não se deve estabelecer uma relação causal tão racional com este fato. Se
assim fosse, o fato de alguém dizer isto a ela, já poderia têla curado (é quase certo que al
guém, um familiar ou um amigo, possa ter referido esta situação a ela). Mas lembremos da
serpente. Serpente, um animal de “sangue frio” representa um instinto básico humano, li
gado a reações “viscerais”. Muitas vezes ela simboliza o medo diante de certos acontecimen
tos, medo este irracional, não possível de ser controlado pela razão. Jung (2012) refere que
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devido a seu veneno, sua imagem em sonhos não raro precede doenças físicas. “Via de regra
ela exprime uma animação anormal do inconsciente. “ (JUNG, 2012, p. 421) Neste caso, o
medo diante do aparecimento repentino de uma cobra, situação tão comum em zonas não
urbanas, constelou nesta mulher uma reação absolutamente inconsciente de perigo. É uma
situação arquetípica vivida desde sempre pela humanidade. Neste caso, ela representava a
morte de uma criança e o pavor da mãe diante disto. Seria muito pouco dizer que a mãe
sente “culpa” pela morte do filho. A imagem arquetípica e sua reação instintiva é mais forte,
e mais humano, que qualquer “culpa” que se possa ter, por um acontecimento que aconteceu
sem a nossa vontade. A culpa estaria aqui justificada se a mãe tivesse matado o filho ou de
sejado sua morte por algum motivo. Não parece ser este o caso. A dor desta mulher, expressa
em seus sintomas, é mais convincente que qualquer interpretação racional. Mas o trata
mento foi darlhe “crises convulsivas”. Será que ela precisava de mais convulsões? 

Um Pouco Mais de Sensibilidade, Senhores!
Desde 1986, sendo médica e trabalhando com pacientes psiquiátricos a partir do refe

rencial junguiano (relativo à teoria da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, psiquiatra
suíço), sempre questionei os métodos organicistas empregados na maioria de nossos hospi
tais brasileiros e aprendidos nas faculdades de Medicina. Tive a necessidade de pensar como,
ou de que forma, se instalou no Rio Grande do Sul/Brasil essa psiquiatria organicista, sua li
gação com a prática da exclusão de pacientes em hospitais e as representações que os mé
dicos, a sociedade, familiares e os próprios pacientes faziam sobre a doença mental.
Rumando, então, para a História, onde fiz Mestrado e Doutorado em História Cultural a fim
de pesquisar o imaginário e as sensibilidades sobre a “loucura” em nossa sociedade, depa
reime, nos prontuários médicos do período de 1937 a 1950, com técnicas homogeneizantes
de tratamentos, dentro do Hospital Psiquiátrico São Pedro de Porto Alegre. 

Sempre tive uma preocupação em compreender a loucura desde o ponto de vista da
quele que a imagina, a sente e a vive desde dentro  e não somente através da visão do saber
médico institucionalizado e “apto” cientificamente para caracterizála  em suma, sempre
partilhei da ideia de que o médico não sabe tudo e não pode saber tudo a respeito de uma
doença ou de um paciente doente. A voz do doente sempre teve ressonância dentro mim,
mesmo quando não entendia o que isto poderia significar. Foi através do diálogo de conceitos
da Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung – com a qual trabalho há 30 anos em consultório
médico  com conceitos da História Cultural  como o de representação, imaginário e sensi
bilidades   e da articulação destes com os dados encontrados nas fontes, que encontrei um
meio de traçar um certo panorama a respeito do imaginário social sobre a doença mental e,
especificamente aqui, com o imaginário de mulheres acometidas de doença mental. Neste
artigo, portanto, privilegio o olhar interdisciplinar, pois, a partir de cacos e indícios do pas
sado, reinterpretamos este passado e podemos dar um novo sentido para os fatos e, tam
bém, para o olhar terapêutico relativo à doença mental. 

Foi a partir da década de 1940 que iniciou o que se convencionou chamar de “superlo
tação” de internos no HPSP, havendo um aumento no número absoluto de pacientes. Numa
reportagem do Diário de Notícias de março de 1951, falavase em 2961 internos só no ano
de 1950, sendo que 714 encontravamse sem leito. A maioria dos pacientes eram mulheres
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tidas como “indigentes” (Indigentes homens 1236; Indigentes mulheres 1297; Pensionistas
homens 239; Pensionistas mulheres 189). 5

Anos mais tarde, com o depoimento de alguns funcionários, esta questão ficou explícita.
Em 1971 encontravamse mais de cinco mil pacientes, vivendo em condições desumanas, como
prédios desabando, alimentação péssima, tratamento psiquiátrico ultrapassado, contando com
apenas 1200 leitos e obrigando a pacientes unirem duas camas e dormirem até cinco atraves
sados, estimulando a promiscuidade e o aumento das doenças infectocontagiosas.6

As mulheres eram internadas em grande número, a maioria sendo trazida pela família,
principalmente pelo marido; poucas tinham profissão, a maioria era “do lar” ou “doméstica”;
algumas trabalhavam em casa de famílias como empregadas domésticas, profissão, esta,
muito comum no Brasil, porém recentemente regulamentada. Muitas eram moradoras de
cidades do interior do Rio Grande do Sul, campesinas e a maioria apresentava “delírios mís
ticos ou eróticos”, nos prontuários que examinei da época. As mulheres internadas recebiam
diagnósticos diferentes dos homens, como histeria, esquizofrenia, alucinações místicas, epi
lepsia, para expressar os diagnósticos mais frequentes.

Todos os casos de mulheres internadas (aqui foram relatados apenas três), que foram
observados a partir da leitura dos prontuários médicos de 1937 a 1950, possuem algo em
comum: todas são tratadas pelos médicos de forma homogênea, isto é, não respeitando o
imaginário de cada doente, tampouco a história de vida de cada uma. Bastava o relato de
um familiar de que a paciente falava em Deus, praticava alguma religião ou enxergava vultos,
para que houvesse a inclusão de “delírios místicos” na sintomatologia do quadro clínico. Ou
então delírios eróticos. Em nenhum momento, pelos relatos do prontuário, vêse o psiquiatra
levando em consideração o imaginário da paciente ou sua sensibilidade em relação ao seu
momento psicológico. Anos mais tarde, no Folhetim mencionado na nota 6, temos depoi
mentos de pacientes internas há mais de 10 anos no hospital. Uma delas diz: “Estou 14 anos
internada. Antigamente tinha mais irmãs que enfermeiras, eu tinha horror do pátio, os quar
tos eram fechados (celas) e tinha saleta onde as pacientes ficavam nuas e no fundo desta
uma sala onde as irmãs trancavam as pacientes pra acalmar e davam choques [nas vaginas]
e depois deixavam num patiozinho. Só sopa davam para os homens e mulheres, os pacientes
eram magrinhos. Faz uns 6 ou 7 anos que mudaram tudo. A cozinha era velha, mudaram as
panelas, o piso e não tinha guarda”. (Depoimento de paciente mulher, “Memórias de um
velho Hospício”, ver nota 6 desse texto)

A análise das sensibilidades (Pesavento, 2003; Santos, 2008) é um dos elementos cen
trais da História Cultural, vindo à tona também a partir da penúltima década do século XX,
onde também se inserem nossas reflexões acerca da loucura, implicando na percepção e tra
dução da experiência humana no mundo, através de práticas sociais, discursos, imagens e

5 Fonte: Diário de Notícias (Porto Alegre), 22 de março de 1951, p. 5 e p. 12. Título da Reportagem: DESLEIXO E DE
SUMANIDADE  MERGULHO NOS ABISMOS DA MANSÃO DA LOUCURA  Um inquérito que se torna necessário
Mergulho no abismo Inenarrável sordidez Promiscuidade Uma grave acusação problema de administração.
Autores: Nelson Grant e Paulo Tollens.

6 Fonte: “Memórias de um velho Hospício”. Impresso interno. Porto Alegre, Hospital Psiquiátrico São Pedro, 1975
1979. Feito em 5 “capítulos”, com textos de Rui Carlos Muller (chefe do Serviço de recreação) e pesquisa da pro
fessora Marta Lilia Flores. Este impresso foi feito para divulgar o hospital no ano de seu centenário, que achavam
ser em 1979. Começou a ser escrito em 1975. Com a pesquisa realizada, descobriram a data correta do centenário
(1984), porém estes 5 capítulos foram publicados, internamente, em 1979. Material gentilmente cedido pelo dr.
Ygor Ferrão, diretor de ensino e pesquisa do HPSP, no momento em que estava sendo realizada esta pesquisa.

PRÁTICAS DE EXCLUSÃO DE MULHERES EM HOSPÍCIO " PORTO ALEGRE/BRASIL, DÉCADA DE 1940



306

materialidades. Trabalhamos, assim, com a tradução do sensível, como uma forma de co
nhecimento do mundo  imaginário social, subjetividade, emoções, sentimentos. A loucura,
aqui entendida como um estado momentâneo alterado da psique normal de um ser humano,
é uma questão histórica, e, portanto, cultural e social, mais ampla, e não somente uma preo
cupação médica ou de correntes psicológicas. “Estar louco” é um conceito social, explica
Jung (2012). 

A compreensão das patologias psíquicas passa pela compreensão da história de vida e
história psicológica de um indivíduo da forma mais abrangente possível, história esta que se
desenrola como um drama, tanto num plano individual (entorno familiar e história psicoló
gica) como coletivo, isto é, na história vivida e na história de um mundo que o cerca. Ao re
fletirmos, mesmo que sucintamente, sobre estes casos referidos de mulheres sofredoras de
problemas psíquicos e trancafiadas em hospícios no início do século XX (realidade que não
é muito diferente nos dias de hoje – mas não é aqui o espaço para esta reflexão), obtemos
a certeza de que a ciência psiquiátrica daquele momento histórico homogeneizava as vidas
humanas e suas manifestações – manifestações religiosas, manifestações eróticas, manifes
tações contrárias à violência do marido, manifestações de perda, entre outras. As mulheres,
tão sofredoras em um mundo e em uma época dominados por preceitos masculinos, eram
também excluídas pelas manifestações legítimas de um imaginário, religioso, erótico ou qual
quer que fosse, o qual, no mínimo, poderia servir de alento ao sofrimento e, na medida exata,
seriam símbolos adequados dos conteúdos que as mantinham em desequilíbrio e quiçá, tam
bém de sua cura.
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